Specifikace

31,5“ monitor HP Z32 4K UHD
Objevte mimořádnost své práce v podmanivém rozlišení 4K
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Prohlížejte si digitální obsah v
neobyčejných, přesných barvách a
zobrazte si na monitoru více
projektů najednou v úžasném
rozlišení 4K .
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Neuvěřitelně čistý obraz pro maximální produktivitu
● Optimalizujte své pracovní procesy s velkým monitorem s rozlišením 4K1. Zobrazte si více řádků s kódy, větší
tabulky a všechen obsah v zářivějších barvách s minimální potřebou přecházení a posouvání.
Jedno výkonné připojení
● Pracujte rychle a pohodlně s připojením typu USB-C™, které neslouží pouze k přenosu videa a dat z vašeho
zařízení, ale v jediném kabelu zvládá i napájet zařízení s výstupem až 65 W2.
Spolehlivé vizuální řešení
● Zdokonalte své návrhy, projekty a dokumenty na monitoru, který byl stvořen pro splnění vašich požadavků.
Všechny monitory HP Z jsou důkladně testovány a je na ně poskytována exkluzivní záruka nulové vady světlých
pixelů HP3, která zaručuje výměnu obrazovky, vyskytne-li se závada byť jediného světlého pixelu.
Funkce
● Prohlížejte si ty nejjemnější detaily na celé obrazovce 80cm (31,5“) monitoru s minimálními okraji.4
● Zcela nový, moderní monitor má nádherný design ze všech stran a stane se ozdobou každého pracovního stolu.
● Spolehněte se na konzistentní, přesné podání barev na několika propojených monitorech a u všech projektů –
hned od prvního zapnutí monitoru.
● Vytvářejte dechberoucí a realistický obsah s pestrou paletou barev gamutu sRGB a barev BT.709.
● Maximalizujte svoji produktivitu a zvládejte multitasking jako profesionálové. Rozšiřte svůj rozhled, otevřete více
oken a prohlížejte si obsah z více zařízení najednou v režimech obraz v obraze a obraz vedle obrazu.
● Rychlé připojení ke zdrojům videa s rozhraními DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 nebo mini DisplayPort™ a ke
každodenním periferiím jako klávesnice či myš se 3 porty USB 3.0 a dalším portem USB-C™.5
● Nastavitelný sklon, výška a otočení vám umožní najít si tu nejlepší polohu. Sundejte monitor ze stolu a umístěte
jej na stěnu s integrovaným držákem standardu VESA.
● Vytvořte si kompaktní řešení připevněním pracovní stanice HP Z2 Mini přímo na podstavec monitoru pomocí
volitelného montážního držáku pro počítače HP B500.
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Rozšiřte svoji
ochranu výběrem některé z volitelných služeb HP Care.
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31,5“ monitor HP Z32 4K UHD
Tabulka s technickými údaji

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka)

80 cm (31,5")

Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

69,73 x 39,22 cm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

350 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 300 : 1 statický; 5 000 000 : 1 dynamický1

Poměr odezvy

14 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:09

Nativní rozlišení

4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

3 840 x 2 160; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280
x 800; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava

Uživatelské ovládací prvky

Jas; Ovládání barev; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Ovládání vstupů; Jazyk; Správa; Nabídka; Ovládání PIP; Napájení

Vstupní signál

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™
s podporou HDCP

Porty a konektory

1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájení až 65 W); 3 porty USB 3.0 (vstupní)1

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Třída energetické účinnosti: B; Aktivní oblast panelu: 69,73 x 39,22 cm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 45 W; Roční spotřeba energie: 66 kWh;
Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 0,27 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,23 W; Spotřeba energie, popis: 185 W (maximální), 70 W (typická), 0,5 W
(pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: 4K UHD (3 840 x 2 160 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

71,45 x 24,8 x 56,44 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

71,45 x 4,45 x 41,09 cm

Hmotnost

12,16 kg (Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +20°; Výška: 120 mm; Otočení: 90°

Certifikace a soulad s předpisy MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10, Windows
8.1 a Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (pouze Severní Amerika); TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE
Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

EPEAT® Gold; Certifikace ENERGY STAR®

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Montážní držák HP B500 PC

Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP B500 PC, který vám umožní připojit pracovní stanici HP, stolní
počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z monitorů HP Z 2017 a
2018.1

Produktové číslo: 2DW52AA

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné
stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Sada bezpečnostního zámku
pro počítač HP Business v2

Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným
přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

5 let standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s
reakcí následující pracovní den
v místě instalace

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: N3R93AA

Produktové číslo: U7935E
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31,5“ monitor HP Z32 4K UHD
Poznámky pod čarou se zprávami
Sledování obsahu v rozlišení 4K vyžaduje obraz ve vysokém rozlišení (4K).
Přesné parametry najdete ve stručných specifikacích produktu.
Zásady HP týkající se vadných pixelů vám zaručí, že u tohoto monitoru nebudete mít potíže s řešením závadných světlých pixelů. Další podrobnosti naleznete na stránce
http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
4 Každý monitor se prodává samostatně.
5 Jeden kabel DisplayPort™ a jeden kabel USB C™-A jsou součástí dodávky. Ostatní kabely se prodávají samostatně.
6 Příslušenství pro montáž na stěnu se prodává samostatně.
7 Počítač HP Z2 Mini se prodává samostatně a vyžaduje montážní držák pro počítače HP B500, který se také prodává samostatně. Informace o kompatibilitě produktu najdete ve stručných specifikacích produktu.
8 Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může
mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
1
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Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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