Podatkovni list

31,5-palčni zaslon HP Z32 4K UHD
Razkrijte edinstvenost svojega dela v zmogljivi ločljivosti 4K
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Na zaslonu z izjemno ločljivostjo
4K izkusite osupljive in natančne
barve ter hkrati na zaslonu
prikažite več projektov.
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Izjemno čista slika za največjo storilnost
● Optimizirajte delovne procese z velikim zaslonom 4K1. Z minimalnih preklapljanjem in pomikanjem lahko
prikažete več vrstic kode, večje preglednice in živahne barve.
Ena zmogljiva povezava
● S povezljivostjo USB-C™, ki ne omogoča samo sprejemanja videa in podatkov iz naprave, pač pa prek enega
kabla zagotavlja tudi napajanje do 65 W2, lahko delate hitro in odstranite nered.
Zanesljiva vizualna rešitev
● Izpopolnite svoja oblikovanja, projekte in dokumente na zaslonu, oblikovanem tako, da izpolni vaše zahteve. Vsi
zasloni HP Z so temeljito preizkušeni, zanje pa je v veljavi tudi ekskluzivno jamstvo, da na zaslonu ni stalno
osvetljenih točk3, na podlagi katerega je na voljo zamenjava zaslona že v primeru ene okvarjene stalno
osvetljene slikovne točke.
Posebnosti
● Uživajte v jasnem prikazu najmanjših podrobnosti na celotnem zaslonu z diagonalo 80 cm (31,5 palca) z okvirjem
z mikro robovi na štirih straneh.4
● Na sodobnem zaslonu z drznim novim videzom, ki na vsaki mizi predstavlja mojstrovino, si lahko ogledate lepoto
z vseh kotov.
● Že pri prvem vklopu si zagotovite skladne in natančne barve med zasloni in projekti.
● S široko paleto barv sRGB in BT.709 ustvarite osupljivo in živahno vsebino.
● Povečajte storilnost in poskrbite, da boste lahko kot profesionalec poskrbeli za več nalog hkrati. S funkcijama
prikaza slike v sliki in slike ob sliki lahko razširite pogled, odprete več oken in hkrati prikažete vsebino iz več
aplikacij.
● S priključkom DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 ali mini DisplayPort™ in vsakodnevnimi zunanjimi napravami, kot
je tipkovnica ali miška, se lahko s tremi priključku USB 3.0 in dodatnim priključkom USB-C™ hitro povežete z
virom videa.5
● S prilagodljivim nagibom, višino in sukanjem poiščite najudobnejši položaj za storilnost. Zaslon lahko snamete s
stojala in ga z vgrajenim nosilcem VESA namestite na steno.
● Z namestitvijo delovne postaje HP Z2 Mini neposredno na stojalo zaslona z dodatnim montažnim nosilcem za
računalnike HP B500 ustvarite kompaktno rešitev.
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo.
Razširite zaščito z dodatno storitvijo HP Care.

Podatkovni list

31,5-palčni zaslon HP Z32 4K UHD
Tabela specifikacij

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

80 cm (31,5 palca)

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

69,73 x 39,22 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

350 cd/m²1

Kontrastno razmerje

1300 : 1 statično; 5000000 : 1 dinamično1

Razmerje odzivov

14 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

16 : 09

Privzeta ločljivost

4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv;
zaščita proti statični elektriki

Nadzor uporabnika

Svetlost; upravljanje barv; izhod; upravljanje slike; informacije; upravljanje vhodnega signala; jezik; upravljanje; meni; upravljanje funkcije za prikaz slike v
sliki; vklop/izklop

Vhodni signal

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

Vrata in priključki

1 priključek USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napajanje do 65 W); 3 priključki USB 3.0 (za prenos v smeri navzdol)1

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: B; Aktivno območje plošče: 69,73 x 39,22 cm; Poraba energije med delovanjem: 45 W; Letna poraba energije: 66 kWh;
Poraba energije (V pripravljenosti): 0,27 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,23 W; Poraba energije – opis: 185 W (največ), 70 W (običajno), 0,5 W
(stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 4K UHD (3840 x 2160 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

12,16 kg (S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +20°; višina: 120 mm; vrtljivost: 90°

Certifikat in skladnost

MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; potrdilo Microsoft WHQL (v sistemih Windows 10,
Windows 8.1 in Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership – samo za Severno Ameriko; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

EPEAT® Gold; certifikat ENERGY STAR®

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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31,5-palčni zaslon HP Z32 4K UHD
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Montažni nosilec za
računalnike HP B500

Že izboljšano rešitev lahko prilagodite s HP-jevim montažnim nosilcem za računalnike HP B500, ki omogoča, da
namestite delovno postajo HP, namizni mini računalnik HP, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za
izbrane zaslone HP Z 2017 in 2018.1

Številka izdelka: 2DW52AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Komplet varnostne
ključavnice za poslovne
računalnike HP v2

Pomagajte preprečiti posege v ohišje in zaščitite računalnik in zaslon na delovnih mestih in javnih prostorih s kompletom
varnostne ključavnice za HP-jeve poslovne računalnike v2.

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: N3R93AA

Številka izdelka: U7935E
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31,5-palčni zaslon HP Z32 4K UHD
Opombe k sporočilom
Za ogled slik 4K potrebujete vsebino 4K.
Za natančne tehnične podatke glejte kratka navodila za izdelek.
HP-jev pravilnik o slikovnih točkah za ta zaslon ne dovoli nobene okvare stalno osvetljene slikovne točke. Celotne podrobnosti so na voljo na naslovu http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
4 Vsak zaslon je naprodaj posebej.
5 Priložena sta en kabel DisplayPort™ in en kabel USB C™-A. Drugi kabli so naprodaj ločeno.
6 Oprema za stensko montažo je naprodaj ločeno.
7 Računalnik HP Z2 Mini je naprodaj ločeno in zahteva montažni nosilec za računalnike HP B500, ki je prav tako naprodaj ločeno. Za podatke o združljivosti izdelka glejte kratke tehnične podatke zaslona.
8 Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne
opreme. V veljavi so določene omejitve. Podrobnosti najdete na spletnem mestu www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu
z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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