Dataark

HP DreamColor Z27x G2-studioskjerm
En banebrytende skjerm

Øk kreativiteten din med den 27
tommer store HP DreamColor Z27x
G2 Studio-skjermen, som er utstyrt
med prisvinnende HP
DreamColor-teknologi, et
omfattende fargeregister, innebygd
fargemåler og verktøy for
administrasjon av arbeidsflyt.

Og prisen går til ...
● Opplev farge i kinokvalitet fra HP DreamColor-teknologi, vinneren av «Scientific and Engineering Award» fra
Oscar-akademiet i 2015.1
Mer tid til å skape. Mindre tid brukt på kalibrering.
● Bevar nøyaktig farge med en popup-sensor som kalibrerer etter behov eller ved planlagte intervaller. Frigjør
verdifull tid til andre oppgaver når du slipper å tenke på om fargene er riktige – de bare er det.
Utviklet av profesjonelle. For profesjonelle.
● HP samarbeidet med ledende animasjonsstudioer for å utvikle tilpassede løsninger for en optimal
designprosess. Fullfør prosjektene raskere med markører på skjermen og tastaturbasert inndatasvitsjing mellom
enhetene dine.
Med
● Opplev et bredt utvalg av livaktige og nøyaktige farger fra 98 % Adobe RGB- og 99% DCI P3-dekning. Arbeid med
blekkfylt svart, rike skyggedetaljer og et kontrastforhold på 1500:1. Oppnå overlegen "off-axis"-visning fra et
IPS-panel med høy ytelse.
● Overhold tidsfrister ved å stille inn tidsforskjøvet kjøring av automatisert fargekalibrering. Juster den innebygde
fargemåleren med ditt eget referanseinstrument for komplett fargestabilitet.
● Gi liv til dine designløsninger og bilder med fantastisk detaljrikdom på en 27-tommers QHD-skjerm med 2560 x
1440 i oppløsning og et sideforhold på 16:9.
● Bytt enkelt mellom forskjellige datamaskiner ved hjelp av den innebygde KVM-svitsjen og en tastatursnarvei.
● Administrer en enkeltskjerm eksternt, eller utnytt en hel suite med integrerte verktøy som lar deg endre
innstillinger, trekke ut kalibreringshistorikk eller overføre nye konfigurasjoner via en nettverksforbindelse.
● Velg mellom åtte fabrikkalibrerte fargeforhåndsvalg eller konfigurer dine egne.
● Overleggsmarkører for standard video og film og DCI-masker for sideforhold over bildene for å anslå
sammenstilling og beskytte regioner. Du kan til og med opprette dine egne markører ved hjelp av StudioCal XML.
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HP DreamColor Z27x G2-studioskjerm
Spesifikasjonstabell

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

68,58 cm (27")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

59,67 x 33,56 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1500:1 statisk1

Responsgrad

1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

QHD (2560 x 1440 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Antistatisk; IPS (In-Plane Switching); Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Brukerkontroller

Lysstyrke; Fargestyring; Kontrast; Avslutt; Bildekontroll; Informasjon; Inndatakilde; Språk; Administrasjon; Meny; PIP-kontroll; Strøm; Kalibrering;
Meldingskontroll

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

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

Inngangsstrøm

Inngangsspenning 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 59,67 x 33,56 cm; Beskrivelse av strømforbruk: 160 W (maks.), 65 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: QHD (2560
x 1440 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

64,21 x 24,8 x 57,28 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

26,6 pund 12,1 kg (Med stativ.)

Ergonomiske funksjoner

Svinggrad: ±45°; Vipping: -5 til +20°

Sertifisering og overholdelse av BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10); S-Mark;
lover og forskrifter
SmartWay Transport Partnership (NA); TUV/Ergo; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Innhold i esken

Strømledning; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentasjon; 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-studioskjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer:
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HP DreamColor Z27x G2-studioskjerm
Fotnoter
Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Lås selges separat.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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