Dataark

HP DreamColor Z27x G2 Studio-skærm
En visionær skærm

Forøg kreativiteten med den 27"
HP DreamColor Z27x G2
Studio-skærm med prisvindende
HP DreamColor-teknologi, en
udvidelig farveskala, en indbygget
farvemåler og værktøjer til styring
af arbejdsgangen.

Og prisen går til ...
● Oplev farve i biografkvalitet med HP's DreamColor-teknologi, der vandt Scientific and Engineering Award 2015 fra
Academy of Motion Picture Arts and Sciences.1
Få mere tid til at være kreativ. Brug mindre tid på at kalibrere.
● Opnå en nøjagtig farve med en pop op-sensor, der kalibrerer efter behov eller regelmæssigt. Frigør værdifuld tid
til andre opgaver, og slip for at spekulere over, om farven er rigtig, for det er den bare.
Designet af professionelle. Til professionelle.
● HP samarbejdede med førende eksperter inden for visuelle effekter og animationer for at skabe tilpassede
løsninger, der giver en optimal designproces. Gennemfør hurtigt dine projekter med markører på skærmen og
tastaturbaseret inputskift mellem dine enheder.
Fremhævede funktioner
● Oplev en lang række livagtige, præcise farver fra 98 % Adobe RGB og 99 % DCIP3-dækning. Arbejd med
blæksorte nuancer, rige skyggedetaljer og et kontrastforhold på 1500:1. Få en fremragende visning uden for
aksen takket være et effektivt IPS-panel.
● Hold tidsplanen ved at sætte automatiseret farvekalibrering til at køre uden for arbejdstiden. Juster den
indbyggede farvemåler med dit eget referenceinstrument for at opnå den bedste farvestabilitet.
● Giv dine design og billeder nyt liv med flotte detaljer på en 27" skærm med en opløsning på Quad HD 2560
×1440 og et billedformat på 16:9.
● Skift let mellem forskellige computere med den indbyggede KVM-kontakt og en tastaturgenvej.
● Fjernstyr en enkelt eller mange skærme med indbyggede værktøjer, der gør det muligt at ændre indstillinger,
finde kalibreringshistorik eller lave nye konfigurationer over en netværksforbindelse.
● Vælg mellem otte fabrikskalibrerede farveindstillinger, eller konfigurer dine egne.
● Læg standardmarkører til video og film samt DCI-masker over dine billeder for at indramme dem og beskytte
visse områder. Opret dine egne brugerdefinerede markører ved hjælp af StudioCal XML.
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HP DreamColor Z27x G2 Studio-skærm
Specifikationstabel

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

68,58 cm (27")

Skærmtype

IPS og LED-baggrundslys

Panelets aktive område

59,67 x 33,56 cm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1500:1 statisk1

Responsforhold

1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1366 x 768; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2048 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

Skærmegenskaber

Refleksfri; Antistatisk; IPS-teknologi (IPS-teknologi); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres
af brugeren

Brugerbetjening

Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Afslut; Billedstyring; Oplysninger; Indgangskilde; Sprog; Administration; Menu; PIP-styring; Tænd/sluk; Kalibrering;
Meddelelsesstyring

Indgangssignal

2 DisplayPort™ 1.2; 2 HDMI 2.0
(med HDCP-support)

Porte og stik

1 USB 3.0; 4 USB 3.0 (2 side, 2 rear); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, power delivery up to 15 W)1

Indgangsstrøm

Indgangsspænding på 100 til 240 V AC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 59,67 x 33,56 cm; Strømforbrug: 160 W (maksimum), 65 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: QHD (2560 x 1440 @ 60
Hz)

Mål inklusive stander (B x D x H) 64,21 x 24,8 x 57,28 cm
Mål uden stander (B x D x H)

25,27" x 3,24" x 15,04"
64,21 x 8,25 x 38,21 cm

Vægt

26,6 lb 12,1 kg (Med fod.)

Ergonomiske egenskaber

Drejning: ±45°; Vippefunktionalitet: -5 til +20°

Certificering og
overensstemmelser

BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10);
S-mærke; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV/Ergo; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen

Kassens indhold

Netledning til vekselstrøm; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel; USB Type-C™-kabel; Garantikort; USB Type-B til A-kabel; USB Type-C™ til
A-kabel
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HP DreamColor Z27x G2 Studio-skærm
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer:
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HP DreamColor Z27x G2 Studio-skærm
Fodnoter
Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Låsen skal købes separat.
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Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes
i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. USB-C™ er et
varemærke tilhørende USB Implementers Forum.
4AA7-2588DAE, April 2018

