Podatkovni list

Zaslon HP DreamColor Z27x G2 Studio
Vizionarski zaslon

Povečajte storilnost z zaslonom HP
DreamColor Z27x G2 Studio z
diagonalo 27 palcev, ki predstavlja
nagrajeno tehnologijo HP
DreamColor, obsežno barvno
lestvico, vgrajen kolorimeter in
orodja za upravljanje delovnih
procesov.

Nagrado prejme …
● S tehnologijo HP DreamColor, ki je leta 2015 prejela nagrado za znanost in tehniko akademije za filmsko
umetnost in znanost1, izkusite kakovostne barve kinematografske kakovosti.
Več časa za ustvarjanje, manj časa za umerjanje.
● S pomočjo pojavnega tipala, ki omogoča umerjanje na zahtevo ali glede na reden urnik, zagotovite točne barve.
Sprostite dragocen čas za druga opravila in pozabite na ugibanje, ali je vaša barva pravilna, ker preprosto je.
Oblikovali so ga strokovnjaki za strokovnjake.
● HP je pri ustvarjanju prilagojenih rešitev za optimalni postopek oblikovanja sodeloval z vodilnimi studii za
vizualne učinke in animacijo. Z zaslonskimi označevalniki in preklapljanjem vnašanja med napravami s tipkovnico
hitro dokončajte projekte
Posebnosti
● Izkusite obsežen nabor živahnih in natančnih barv, ki jih zagotavljata 98-% pokritost profila Adobe RGB in 99-%
pokritost profila DCI P3. Delajte s temnimi črnimi odtenki, bogatimi podrobnostmi senčenja in kontrastnim
razmerjem 1500 : 1. Zmogljiv zaslon IPS zagotavlja izjemen pogled s strani.
● Z nastavitvijo samodejnega umerjanja barv, ki se izvede zunaj delavnika, se držite svojih načrtov. Uskladite
vgrajeni barvni kolorimeter s svojim referenčnim instrumentom in si zagotovite stabilnost barv v celotnem studiu.
● Na zaslonu z diagonalo 27 palcev, štirikratno visoko ločljivostjo 2560 ×1440 in razmerjem stranic 16 : 9 oživite
svoja oblikovanja in slike z izjemnimi podrobnostmi.
● Z vgrajenim stikalom KVM in bližnjicami na tipkovnici lahko preprosto preklapljate med različnimi računalniki.
● Z vgrajenimi orodji, ki omogočajo spreminjanje nastavitev, nalaganje zgodovine umerjanja ali zagotavljanje novih
konfiguracij prek omrežne povezave, lahko na daljavo upravljate posamezen zaslon ali celotno skupino zaslonov.
● Izbirate lahko med osmimi tovarniško umerjenimi barvnimi prednastavitvami ali konfigurirate svoje.
● Slike prekrijte s standardnimi označevalniki za video in film ter maskami z razmerjem stranic DCI, da ocenite
postavitve in zaščitite področja. Z orodjem StudioCal XML lahko ustvarite označevalnike po meri.

Podatkovni list

Zaslon HP DreamColor Z27x G2 Studio
Tabela specifikacij

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

68,58 cm (27 palca)

Vrsta prikaza

IPS z osvetlitvijo LED od zadaj

Aktivno območje plošče

59,67 x 33,56 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statično kontrastno razmerje 1500 : 11

Razmerje odzivov

1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; zaščita proti statični elektriki; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug
and Play; uporabniško nastavljiv

Nadzor uporabnika

Svetlost; upravljanje barv; kontrast; izhod; upravljanje slike; informacije; vhodni vir; jezik; upravljanje; meni; nadzor nad prikazom slike v sliki; vklop/izklop;
umerjanje; nadzor nad sporočili

Vhodni signal

2 priključka DisplayPort™ 1.2; 2 priključka HDMI 2.0
(s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

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

Vhodna moč

Vhodna napetost od 100 do 240 voltov izmeničnega toka

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 59,67 x 33,56 cm; Poraba energije – opis: 160 W (največ), 65 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: QHD
(2560 x 1440 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

26,6 funtov 12,1 kg (S stojalom.)

Ergonomske funkcije

Vrtljivost: ±45°; nagib: –5° do +20°

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

Steklo monitorja brez arzena; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Vsebina škatle

Električni kabel; kabel DisplayPort™ 1.2; dokumentacija; kabel HDMI; kabel USB Type-C™; garancijska kartica; kabel iz USB Type-B v A; kabel iz USB
Type-C™ v A
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Zaslon HP DreamColor Z27x G2 Studio
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka:
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Zaslon HP DreamColor Z27x G2 Studio
Opombe k sporočilom
Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Ključavnica je naprodaj ločeno.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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