Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP DreamColor Z27x G2 Studio
Μια οθόνη που βλέπει μπροστά

Δώστε ώθηση στη
δημιουργικότητα με την οθόνη για
στούντιο 27" HP DreamColor Z27x
G2 με τη βραβευμένη τεχνολογία
HP DreamColor, ευρεία χρωματική
γκάμα, ενσωματωμένο
χρωματόμετρο και εργαλεία
διαχείρισης ροής εργασιών.

Και το βραβείο πάει στην…
● Απολαύστε χρώμα ποιότητας κινηματογράφου με την τεχνολογία HP DreamColor, η οποία απέσπασε το
βραβείο Scientific and Engineering Award 2015 από το Academy of Motion Picture Arts and Sciences.1
Περισσότερος χρόνος για δημιουργία. Λιγότερος χρόνος για βαθμονόμηση.
● Εξασφαλίστε υψηλή ακρίβεια χρωμάτων με έναν αναδυόμενο αισθητήρα που κάνει βαθμονόμηση κατ'
απαίτηση ή βάσει προγράμματος. Αποδεσμεύστε πολύτιμο χρόνο για άλλες εργασίες και σταματήστε να
ανησυχείτε αν το χρώμα είναι σωστό. Είναι σίγουρα σωστό.
Σχεδιασμένη από επαγγελματίες. Για επαγγελματίες.
● Η HP συνεργάστηκε με κορυφαία στούντιο οπτικών εφέ και animation προκειμένου να δημιουργήσει
προσαρμοσμένες λύσεις για βέλτιστη διαδικασία σχεδίασης. Ολοκληρώστε τα έργα σας γρηγορότερα, με
δείκτες οθόνης και εναλλαγή εισόδων μεταξύ των συσκευών σας από το πληκτρολόγιο.
Χαρακτηριστικά
● Απολαύστε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων υψηλής ακρίβειας με κάλυψη 98% Adobe RGB και 99% DCI P3.
Δουλέψτε με σκούρο μαύρο χρώμα, λεπτομέρειες σκιών με πλούσια χαρακτηριστικά και αναλογία αντίθεσης
1500:1. Εξασφαλίστε κορυφαία θέαση εκτός άξονα από μια οθόνη IPS υψηλής απόδοσης.
● Μείνετε προσκολλημένοι στο πρόγραμμα, ρυθμίζοντας την εκτέλεση αυτοματοποιημένης βαθμονόμησης
χρωμάτων εκτός ωραρίου εργασίας. Ευθυγραμμίστε το ενσωματωμένο χρωματόμετρο με το δικό σας
εργαλείο αναφοράς για ομοιόμορφη χρωματική σταθερότητα.
● Δώστε ζωή στα σχέδια και τις εικόνες σας με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, σε μια οθόνη 27" με ανάλυση Quad
HD 2560 ×1440 και λόγο διαστάσεων 16:9.
● Μετακινηθείτε εύκολα μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών με τον ενσωματωμένο διακόπτη KVM και μια
συντόμευση πληκτρολογίου.
● Διαχειριστείτε από μακριά μια μεμονωμένη οθόνη ή μια ολόκληρη ομάδα ενσωματωμένων εργαλείων που σας
επιτρέπουν να αλλάξετε ρυθμίσεις, να λάβετε το ιστορικό βαθμονόμησης ή να στείλετε νέες διαμορφώσεις
μέσω σύνδεσης δικτύου.
● Επιλέξτε μία από τις οκτώ εργοστασιακά βαθμονομημένες επιλογές χρωμάτων ή διαμορφώστε τη δική σας.
● Υπερθέστε τυπικούς δείκτες βίντεο και ταινιών και μάσκες λόγου διαστάσεων DCI στις εικόνες σας για να
αξιολογήσετε τα καρέ και να προστατέψετε περιοχές. Δημιουργήστε τους δικούς σας προσαρμοσμένους
δείκτες χρησιμοποιώντας το StudioCal XML.
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Οθόνη HP DreamColor Z27x G2 Studio
Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

68,58 cm (27")

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

59,67 x 33,56 cm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1500:1 στατική1

Ρυθμός απόκρισης

1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

QHD (2.560 x 1.440 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Αντιστατική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα
προγραμματισμού από τον χρήστη

Χειριστήρια

Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Πηγή εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Έλεγχος PIP; Ισχύς;
Βαθμονόμηση; Έλεγχος μηνυμάτων

Σήμα εισόδου

2 DisplayPort™ 1.2; 2 HDMI 2.0
(με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

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

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 59,67 x 33,56 cm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 160 Watt (μέγιστη), 65 Watt (τυπική), 0,5 Watt (αναμονή); Ανάλυση οθόνης:
QHD (2.560 x 1.440 στα 60 Hz)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 64,21 x 24,8 x 57,28 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x 25,27 x 3,24 x 15,04 ίντσες
Υ)
64,21 x 8,25 x 38,21 cm
Βάρος

26,6 λίβρες 12,1 kg (Με βάση.)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Περιστροφή εκτός επιπέδου: ±45°; Κλίση: -5 έως +20°

Πιστοποίηση και συμμόρφωση BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; E-Standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10); Σήμα S;
SmartWay Transport Partnership (NA); TUV/Ergo; TUV/GS; VCCI; MEPS για Βιετνάμ
Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™ 1.2; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI; Καλώδιο USB Type-C™; Κάρτα εγγύησης; Καλώδιο USB Type-Β σε Α;
Καλώδιο USB Type-C™ σε Α
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Οθόνη HP DreamColor Z27x G2 Studio
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος:
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Οθόνη HP DreamColor Z27x G2 Studio
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1
2

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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