Adatlap

HP Z32 31,5 hüvelykes 4K UHD kijelző
Munkája legjava lenyűgöző 4K felbontásban
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Megtapasztalhatja a rendkívüli,
precíz színeket, és többet jeleníthet
meg projektjeiből a kijelzőn a
lenyűgöző 4K felbontásnak
köszönhetően.
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Lenyűgöző tisztaság a maximális termelékenységért
● Optimalizálhatja munkafolyamatait egy nagyméretű 4K1 kijelzővel. Több kódsort jeleníthet meg, nagyobb
táblázatokat kezelhet, élénk színekkel dolgozhat – mindezt minimális alkalmazások közötti váltással és
görgetéssel.
Egyetlen sokoldalú kapcsolat
● Gyorsan dolgozhat rendezett munkaterületén az USB-C™-csatlakozással, amely a video- és egyéb adatok
fogadása mellett akár 65 W2 áramot is biztosít egyetlen kábellel.
Megbízható vizuális megoldás
● Terveit, projektjeit és dokumentumait egy olyan kijelzőn tökéletesítheti, amely kifejezetten az Ön igényeire lett
szabva. Minden HP Z kijelzőt alapos tesztelésnek vetünk alá, és HP Zero Bright Dot garanciát3 biztosítunk hozzá,
így már egyetlen világos alpixelhiba esetén is cserélhető a képernyő.
Szolgáltatások
● A legfinomabb részletek is tisztán jelennek meg a négy oldalán hajszálvékony kerettel ellátott 80 cm (31,5
hüvelyk) átmérőjű kijelző bármely pontján.4
● Minden szögből lenyűgöző látványban lehet része ezzel a modern kijelzővel, amely stílusos kialakításával
bármely iroda dísze lehet.
● Megbízhatóan egyenletes színhűség már az első bekapcsoláskor is az összes kijelzőn, minden projekt során,
minden eddiginél egyszerűbben.
● Lélegzetelállítóan élénk tartalmakat készíthet az sRGB és BT.709 színek széles palettája révén.
● Még hatékonyabban dolgozhat, és a profikhoz hasonlóan végezhet egyszerre több feladatot. A „kép a képben”
és a képenkénti megjelenítésnek köszönhetően több tartalmat, több megnyitott ablakot és egyszerre több
alkalmazás tartalmát is megjelenítheti.
● A DisplayPort™-, USB-C™-, HDMI 2.0- és Mini DisplayPort™-csatlakozókkal gyorsan csatlakozhat a
videoforrásokhoz, a három USB 3.0-porttal és az USB-C™-porttal pedig a leggyakrabban használt
perifériaeszközöket, például a billentyűzetet és az egeret is egyszerűen csatlakoztathatja.5
● Igényei szerint beállíthatja a dőlésszöget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt. Az állványról levéve
akár a falra is szerelheti a kijelzőt a beépített VESA-rögzítőkerettel.
● Kompakt megoldást hozhat létre, ha a HP Z2 Mini munkaállomást közvetlenül a kijelzőállványra rögzíti az
opcionális HP B500 PC monitorrögzítővel.
● Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. További
lehetőségekkel bővítheti védelmét a külön megvásárolható HP Care szolgáltatásokkal.
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HP Z32 31,5 hüvelykes 4K UHD kijelző
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

80 cm (31,5 hüvelyk)

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe

69,73 x 39,22 cm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

350 cd/m²1

Kontrasztarány

1300:1 statikus; 5 000 000:1 dinamikus1

Válaszarány

14 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:09

Natív felbontás

4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható;
Antisztatikus

Felhasználói vezérlők

Fényerő; Színvezérlés; Kilépés; Képvezérlés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Felügyelet; Menü; PIP-vezérlés; Be-/kikapcsolás

Bemeneti jel

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

Portok és csatlakozók

1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 65 W tápellátás); 3 USB 3.0 (USB-eszközhöz csatlakoztatható)1

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: B; Panel aktív területe: 69,73 x 39,22 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 45 W; Éves energiafogyasztás: 66 kWh;
Energiafogyasztás (Készenlét): 0,27 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,23 W; Energiafogyasztási adatok: 185 W (maximális), 70 W (jellemző),
0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé x 71,45 x 24,8 x 56,44 cm
Ma)
Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé x Ma)

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

Súly

12,16 kg (Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: –5 és +20° között; Magasság: 120 mm; Forgathatóság: 90°

Tanúsítvány és megfelelőség

MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows
8.1 és Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership – csak Észak-Amerika; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-tanúsítvány

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP Z32 31,5 hüvelykes 4K UHD kijelző
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP B500 PC monitorrögzítő

Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B500 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP munkaállomásokat, a HP
mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az
adott 2017-es és 2018-as HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.1

Termékszám: 2DW52AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP üzleti számítógépekhez
tervezett
biztonságizár-készlet v2

A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlettel v2 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől,
illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli, helyszíni
hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: N3R93AA

Termékszám: U7935E

Adatlap

HP Z32 31,5 hüvelykes 4K UHD kijelző
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.
A műszaki adatokra vonatkozó pontos információkat a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.
A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
4Minden képernyő külön vásárolható meg.
5 A csomagban egy DisplayPort™- és egy USB C™-A-kábel található. Az egyéb kábelek külön vásárolhatók meg.
6 A falra szereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.
7 A HP Z2 Mini külön vásárolható meg, és a használatához a külön megvásárolható HP B500 PC monitorrögzítő szükséges. A termékkompatibilitási információkért tekintse meg a kijelző QuickSpecs ismertetőjét.
8 A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást
az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP
termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A
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teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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