Datablad

HP DreamColor Z27x G2 Studio-skärm
En visionär bildskärm

Öka kreativiteten med HP
DreamColor Z27x G2 Studio
27-tumsskärm med prisbelönt HP
DreamColor-teknik, stort
färgomfång, inbyggd kolorimeter
och verktyg för hantering av
arbetsflödet.

Och priset går till ...
● Upplev färger av biografklass med HP DreamColor-teknik som fick vetenskaps- och teknikpriset 2015 av
amerikanska filmakademien.1
Mer tid åt att skapa. Mindre tid på att kalibrera.
● Få korrekta färger med en popup-sensor som kalibrerar antingen på begäran eller schemalagt. Frigör värdefull
tid för andra uppgifter och slipp oroa er för att färgen inte är korrekt – den bara är det.
Utformad för proffs. För proffs.
● HP har arbetat med ledande studior för visuella effekter och animering för att skapa specialanpassade lösningar
för den optimala designprocessen. Slutför projekt snabbare med markeringar på skärmen och
tangentbordsbaserad växling mellan enheter.
Höjdpunkter
● Upplev ett brett spektrum av verklighetstrogna färger med 98 % Adobe RGB och 99% DCI P3-täckning. Jobba
med djupsvarta nyanser, detaljerade skuggor och ett kontrastförhållande på 1500:1. Njut av överlägsen
off-axis-visning med en IPS-panel med hög prestanda.
● Håll schemat genom att ställa in automatisk färgkalibrering utanför arbetstid. Ställ in den inbyggda kolorimetern
med egna referensinstrument för en genomgående färgstabilitet i hela verksamheten.
● Väck design och bilder till liv med fantastiska detaljer på en 27-tumsskärm med Quad HD-upplösning (2560
×1440) och ett bredd-höjd-förhållande på 16:9.
● Växla enkelt mellan datorer med inbyggd KVM-växling och ett kortkommando.
● Fjärrhantera en individuell skärm eller en hel uppsättning integrerade verktyg för ändring av inställningar,
hämtning av kalibreringshistorik eller implementering av nya konfigurationer via en nätverksanslutning.
● Välj mellan åtta fabrikskalibrerade förinställningar för färg eller konfigurera egna.
● Markeringar som läggs ovanpå bilden för video- och filmfunktioner samt maskeringar för DCI-format som täcker
över delar av bilderna för att visa bildformatet. Med StudioCal XML är det även möjligt att skapa egna, anpassade
markeringar.
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HP DreamColor Z27x G2 Studio-skärm
Specifikationstabell

Produktens färg

Svart

Bildskärmsstorlek (diagonalt)

68,58 cm (27")

Bildskärmstyp

IPS med LED-belysning

Kretskort, aktivt område

59,67 x 33,56 cm;

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Ljusstyrka

250 cd/m²1

Bildkvot

1500:1 statiskt1

Svarskvot

1

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Inbyggd upplösning

QHD (2560 x 1440 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds

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

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Antistatisk; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Skärmkontroller; Plug and play; Kan programmeras av
användaren

Användarkontroller

Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Ingångskälla; Språk; Administration; Meny; PIP-kontroll; Ström; Kalibrering;
Meddelandekontroll

Insignal

2 DisplayPort™ 1.2; 2 HDMI 2.0
(med stöd för HDCP)

Portar och anslutningar

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

Inström

Inspänning 100 till 240 VAC

Strömförbrukning

Kretskort, aktivt område: 59,67 x 33,56 cm; Strömförbrukning, beskrivning: 160 W (max.), 65 W (standard), 0,5 W (vänteläge); Skärmupplösning: QHD
(2560 x 1440 vid 60 Hz)

Mått med stativ (B x D x H)

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

Mått utan stativ (B x D x H)

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

Vikt

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

Ergonomiska egenskaper

Vridning: ±45°; Lutning: -5 till +20 °

Certifiering och
regelefterlevnad

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

Miljö

Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Medföljer

Strömkabel; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentation; HDMI-kabel; USB Type-C™-kabel; Garantikort; USB Type-B™ till A-kabel; USB Type-C™ till A-kabel
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HP DreamColor Z27x G2 Studio-skärm
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP 5 års hårdvarusupport
nästa arbetsdag på platsen
för standardskärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans.

Produktnummer:
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HP DreamColor Z27x G2 Studio-skärm
Fotnoter om meddelandetjänster
Avsägelser angående tekniska specifikationer
1
2

Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
Lås säljs separat.

Registrera dig för att få uppdateringar
www.hp.com/go/getupdated
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