Záznamový list

Štúdiový displej HP DreamColor Z27x G2
Vizionársky displej

Posilnite svoju kreativitu
obrazovkou HP DreamColor Z27x
G2 Studio Display s uhlopriečkou
27" a vstavanou ocenenou
technológiou HP DreamColor,
rozsiahlou farebnou škálou,
vstavaným kolorimetrom a
nástrojmi na správu pracovných
tokov.

A cenu získava...
● Zažite kvalitu farieb ako z kina s technológiou HP DreamColor, ktorá získala cenu za vedecký a technický prínos
Akadémie filmových umení a vied za rok 2015.1
Viac času na tvorenie. Menej času stráveného kalibráciou.
● Pomocou vstavaného snímača, ktorý kalibruje kedykoľvek na príkaz alebo pravidelne podľa plánu, dosiahnete
správne farby. Získajte cenný čas pre iné úlohy a nemajte starosť o správnosť farieb – sú správne.
Navrhnuté profesionálmi. Pre profesionálov.
● Spoločnosť HP spolupracovala s poprednými štúdiami pre vizuálne efekty a animáciu, aby vytvorila riešenie,
ktoré možno prispôsobovať na dosiahnutie optimálneho procesu ich tvorby. Pomocou značkovačov na
obrazovku a prepínaním vstupov pomocou klávesnice môžete svoje projekty dokončiť rýchlejšie.
Funkcie
● Obdivujte širokú škálu živých a verných farieb s 98% pokrytím Adobe RGB a 99% pokrytím DCI P3. Pri svojej práci
môžete využívať atramentovo čiernu farbu, odtiene bohaté na detaily a kontrastný pomer 1500:1. Vynikajúci
obraz aj pri pohľade zboku na vysokovýkonný panel IPS.
● Využite možnosť plánovania automatickej kalibrácie farieb v stanovených časoch Zosúlaďte vstavaný kolorimeter
so svojim referenčným nástrojom kvôli farebnej stabilite v rámci celého štúdia.
● Oživte všetky svoje návrhy a predstavy na obrazovke Quad HD s 27" uhlopriečkou, rozlíšením 2560 ×1440 a
pomerom strán 16:9.
● Vstavaným prepínačom KVM alebo kombináciami klávesov môžete jednoducho prepínať medzi rôznymi
počítačmi.
● Integrované nástroje umožnia vzdialené spravovanie jedinej obrazovky alebo celého parku monitorov,
upravovanie nastavení, sťahovanie histórie kalibrácií a nasadzovanie nových konfigurácií cez sieťové pripojenie.
● Môžete vybrať z ôsmych nastavení kalibrácie farieb z výroby alebo si môžete zostaviť vlastnú konfiguráciu.
● Prekryte štandardné filmové značkovače a masky pomerov strán štandardu DCI cez obraz, aby ste mohli
vyhodnotiť rámovanie a chrániť určité oblasti. Pomocou StudioCal XML môžete vytvoriť aj vlastné značkovače.
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Štúdiový displej HP DreamColor Z27x G2
Tabuľka s technickými údajmi

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora (uhlopriečka) 68,58 cm (27 palcov)
Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

59,67 x 33,56 cm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

1500:1 statický1

Miera odozvy

1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Antistatický; Prepínanie v rovine; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné
používateľom

Používateľské ovládače

Jas; Ovládanie farieb; Kontrast; Koniec; Ovládanie obrazu; Informácie; Vstupný zdroj; Jazyk; Spravovanie; Ponuka; Ovládanie PIP; Napájanie; Kalibrácia;
Riadenie správ

Vstupný signál

2 porty DisplayPort™ 1.2; 2 porty HDMI 2.0
(s podporou HDCP)

Porty a konektory

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

Príkon

Vstupné napätie 100 až 240 V~

Príkon

Aktívna oblasť panela: 59,67 x 33,56 cm; Popis spotreby energie: 160 W (maximálne), 65 W (typicky), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky:
QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Rozmery s podstavcom (Š x H x 64,21 x 24,8 x 57,28 cm
V)
Rozmery bez podstavca (Š x H x 25,27 x 3,24 x 15,04"
V)
64,21 x 8,25 x 38,21 cm
Hmotnosť

26,6 lb 12,1 kg (So stojanom.)

Ergonomické vlastnosti

Otáčanie okolo vertikálnej osi: ±45°; Naklonenie: -5 až +20°

Osvedčenie a zhoda

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

Okolitý

sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel; Kábel DisplayPort™ 1.2; Dokumentácia; Kábel HDMI; Kábel USB Type-C™; Záručná karta; Kábel USB Type-C na A; Kábel USB
Type-C™ na A
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Štúdiový displej HP DreamColor Z27x G2
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
5-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu:
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Štúdiový displej HP DreamColor Z27x G2
Poznámky v krátkych správach
Technické špecifikácie zrieknutie
1
2

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Zámok sa predáva samostatne.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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