Folheto de especificações

Monitor HP Z27 4K UHD 27”
Experimente a cor
extraordinária, precisa e veja
mais de seus projetos ao
mesmo tempo em uma tela
com excelente resolução 4K .
1

Nitidez incrível para produtividade máxima
● Otimize seus fluxos de trabalho com uma tela grande, 4K 1. Veja mais linhas de código, planilhas
maiores e cores vibrantes, tudo com um mínimo de alternância e rolagem.
Uma poderosa conexão
● Trabalhe rápido e de modo organizado com a conectividade USB-C™ que não só recebe vídeo e
dados de seu dispositivo, como também oferece até 65W2 de energia, com apenas um cabo.
Solução visual confiável
● Aperfeiçoe seus designs, projetos e documentos em uma tela criada para atender às suas
demandas. Todos os monitores HP Z são rigorosamente testados e respaldados por uma
exclusiva garantia HP Zero Bright Dot3 que substitui a tela se até mesmo um subpixel brilhante
falhar.
Recursos
●

Veja todos os seus trabalhos em uma tela de 27" na diagonal e remova os obstáculos visuais de
configurações de vários monitores 4 com um painel de microborda de 3 lados.

●

Veja a beleza de qualquer ângulo com um monitor moderno que tem uma aparência arrojada e
nova e é um exemplo admirável em qualquer mesa.

●

Obtenha cores consistentes e precisas entre vários monitores e de projeto para projeto — desde
a primeira vez que você ligar.

●

Crie conteúdo vivo e de tirar o fôlego com uma ampla gama de cores sRGB e BT. 709.

●

Aumente sua produtividade e execute múltiplas tarefas como um profissional. Aumente a sua
visão, abra mais janelas e veja mais conteúdo de diversos aplicativos simultaneamente com
picture-in-picture e picture-by-picture.

●

Conecte-se rapidamente à sua fonte de vídeo com DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 ou Mini
DisplayPort™ e periféricos do dia a dia como um teclado ou mouse com 3 portas USB 3.0 e uma
porta USB-C™ adicional.

●

Encontre a posição ideal de produtividade com ajuste de inclinação, altura, rotação e articulação.
Remova o monitor do suporte e monte-o em uma parede com a montagem VESA integrada.

●

Crie uma solução compacta, quando você monta uma estação de trabalho HP Z2 Mini
diretamente no suporte do monitor com o suporte de montagem de PC HP B300 opcional.

●

Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI conta com o suporte de uma garantia limitada
padrão de três anos. Estenda sua proteção, com um serviço HP Care opcional.
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Monitor HP Z27 4K UHD 27” Tabela de especificações

Tamanho da tela
(diagonal)

68,58 cm (27")

Tipo do visor

IPS com retroiluminação LED

Área Ativa do Painel

23.49 x 13.21 in; 59,67 x 33,56 cm

Ângulo de visualização

178° horizontal; 178° vertical

Brilho

350 cd/m² 1

Relação de contraste

1300:1 estático; 5000000:1 dinâmico 1

Tempo de resposta

8 ms cinza para cinza 1

Relação largura-altura

16:9

Resolução nativa

UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)

Resoluções admitidas

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200;
2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600

Controles do usuário

Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Informações; Gerenciamento; Controle PIP; Controle de energia; Controle de entrada; Controle de menu

Sinal de entrada

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2 de modo alternativo, fornecimento de energia até 65 W);
((com suporte a HDCP))

Portas e conectores

1 saída de áudio; 3 USB 3.0 (downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, fornecimento de alimentação de até 65 W)

Potência de entrada

Tensão de entrada 100 - 240 VCA

Consumo de energia

185 W (máximo), 70 W (típico), 0,5 W (estado de espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

24.18 X 9.05 X 20.07 in
61,41 x 23 x 51 cm

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

24,18 x 2,23 x 14,38 pol.
61,41 x 5,45 x 36,54 cm

Peso

20,68 lb
9,38 kg
Com base.

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5 a +23°; Rotação: 90°; Rotação em pivô: 90°

Ambiental

Vidro do monitor sem arsênio; Iluminação do monitor sem mercúrio; Baixo teor de halogênio 2

Certificação ENERGY STAR®; Registro EPEAT® Gold
Conformidade com
standards de eficiência
energética

Conteúdo da caixa

Cabo de alimentação CA; Cabo DisplayPort™ 1.2; Documentação; Certificado de garantia; Cabo USB Type-C™ para A

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página
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Acessórios e serviços recomendados (não incluídos)
HP B300 PC Mounting
Bracket

Referência: 2DW53AA

Adaptador gráfico USB HP
UHD

Aumente a produtividade estendendo ou espelhando o desktop em uma tela UHD com o adaptador gráfico HP UHD USB.
Referência: N2U81AA
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Notas de rodapé de mensagens
Conteúdo em 4K necessário p/ visualizar imagens em 4K.
Consulte as especificações rápidas para compatibilidade exata.
A Política de Pixel HP não permite defeitos de subpixel brilhante para este monitor. Para detalhes completos, consulte http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
4 Cada monitor vendido separadamente.
5 Um cabo DisplayPort™ e um USB C™-A incluídos. Outros cabos vendidos separadamente.
6 Hardware de montagem em parede vendido separadamente.
7 HP Z2 Mini vendido separadamente e exige o suporte para montagem em PC HP B300, também vendido separadamente. Veja a compatibilidade do produto nas especificações rápidas.
8 Os HP Care Packs são vendidos separadamente. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do hardware.
Restrições e limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O
cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições de serviços HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto
HP.
1
2
3

Notas de rodapé das especificações técnicas
1
2
3

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.
Trava vendida separadamente.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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