גיליון נתונים

צג HP DreamColor Z27x G2 Studio

צג בעל חזון

הגבר את היצירתיות באמצעות צג HP
 DreamColor Z27x G2 Studioבגודל
 27אינץ' עם טכנולוגיית HP
 DreamColorעטורת הפרסים ,מגוון
צבעים רחב ,מד-צבע מובנה וכלים
לניהול זרימת עבודה.

והפרס מוענק ל...
●
התנסה בצבע באיכות קולנועית עם טכנולוגיית ,HP DreamColor DreamColorשזכתה בפרס Scientific and Engineering
 Awardלשנת  2015מ1.Academy of Motion Picture Arts and Sciences-
זמן יצירה ארוך יותר .זמן כיול קצר יותר.
● קבל צבע מדויק עם חיישן מוקפץ שעובר כיול לפי דרישה או בלוח זמנים קבוע .שחרר זמן יקר למשימות אחרות ואל תתהה יותר אם
הצבע שלך נכון  -זה פשוט כך.

תוכנן על-ידי מקצוענים .עבור מקצוענים.
●  HPעבדה עם אולפנים מובילים לאפקטים חזותיים ולהנפשה כדי ליצור פתרונות מותאמים אישית עבור תהליך עיצוב מיטבי .האץ
פרוייקטים עד לשלב ההשלמה עם סמנים על-גבי המסך והעברת הזנה מבוססת מקלדת בין ההתקנים שלך.
כולל
● התנסה במגוון רחב של צבעים מדויקים וחיים מתוך כיסוי של  98%מ Adobe RGB-ו -99%מ .DCI P3-עבוד עם גווני שחור דיו,
פירוט צללים עשיר ,ויחס ניגודיות של  .1500:1קבל ראות צדדית מעולה עם לוח  IPSבעל ביצועים גבוהים.
● עמוד בלוחות הזמנים על ידי הגדרת כיול צבע אוטומטי שיופעל אחרי שעות העבודה .התאם את מד-הצבע המובנה עם כלי העזר
האישי שלך לקבלת צבעים עקביים בכל האולפן.
● עורר את העיצובים והתמונות שלך לחיים בפירוט מדהים על מסך בגודל  27אינץ' באלכסון עם רזולוציית  Quad HPשל × 2560
 1440ויחס רוחב-גובה של .16:9
●
עבור בקלות בין מחשבים שונים עם מתג  KVMהמובנה וקיצור מקשים.
● נהל מרחוק צג יחיד או צי שלם עם כלים משולבים המאפשרים לך לשנות הגדרות ,למשוך היסטוריות כיול או לדחוף תצורות חדשות
על גבי חיבור לרשת.
●
בחר מתוך שמונה הגדרות צבע שעברו כיול על ידי היצרן או הגדר משלך.
● הוסף רובד של סמני וידאו וסרט סטנדרטיים ומסכות יחס רוחב-גובה של  DCIמעל התמונה כדי להעריך מסגור ולהגן על אזורים .צור
סמנים מותאמים אישית משלך באמצעות .StudioCal XML
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צג HP DreamColor Z27x G2 Studio
טבלת מפרטים

צבע מוצר

שחור

גודל תצוגה )באלכסון(

 68.58ס"מ )"(27

אזור לוח פעיל

 33.56 x 59.67ס"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²

1

יחס ניגודיות

 1500:1סטטי

יחס רוחב-גובה

16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

1

 2,560 x 1,440) QHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הזנה; שפה; ניהול; תפריט; בקרת  ;PIPהפעלה/כיבוי; כיול; בקרת הודעות

יציאות ומחברים

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 1

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

צריכת מתח

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(
ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

משקל

מאפיינים ארגונומיים

אישור ותאימות
סביבתי

תכולת האריזה

ציפוי נגד בוהק; אנטי-סטטי; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
 2יציאות  2 ;DisplayPort™ 1.2יציאות HDMI 2.0
)עם תמיכת (HDCP
מתח כניסה  100עד  240וולט AC

אזור לוח פעיל 33.56 x 59.67 :ס"מ; תיאור צריכת מתח 160 :ואט )מרבי( 65 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 2,560 x 1,440) QHD :ב -60הרץ(
 57.28 x 24.8 x 64.21ס"מ

 15.04 x 3.24 x 25.27אינץ'
 38.21 x 8.25 x 64.21ס"מ

 26.6ליברות  12.1ק"ג )עם מעמד(.
סיבוב ;±45° :הטיה -5° :עד +20°

 ;KC; KCC ;FCC; ICES; ISO 9241-307 ;EUP Lot-6 ;BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; E-standby; EUP Lot-5אישור Windows 10); S-Mark;) Microsoft WHQL
) SmartWay Transport Partnershipצפון אמריקה(;  VCCI; MEPS ;GS/TUV ;Ergo/TUVוייטנאם

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית

כבל מתח  ;ACכבל  ;DisplayPort™ 1.2תיעוד; כבל  ;HDMIכבל ™ ;USB Type-Cכרטיס אחריות; כבל  ;USB Type-B to Aכבל USB Type-C™ to A
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צג HP DreamColor Z27x G2 Studio
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה
הבא ,למשך  5שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה
אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"ט:
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צג HP DreamColor Z27x G2 Studio
הערות שוליים להעברת הודעות
כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2מנעול נמכר בנפרד.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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