Φύλλο δεδομένων

Οθόνη 4K UHD HP Z27 27 ιντσών
Αναδείξτε την ποιότητα της δουλειάς σας με πανίσχυρη ανάλυση 4K
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Απολαύστε απίστευτη χρωματική
ακρίβεια και προβάλετε
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς
σας, σε μια οθόνη με εντυπωσιακή
ανάλυση 4K .
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Απίστευτη ευκρίνεια για μέγιστη παραγωγικότητα
● Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασιών με μια μεγάλη οθόνη 4K1. Δείτε περισσότερες γραμμές κώδικα,
μεγαλύτερα υπολογιστικά φύλλα και ζωηρά χρώματα – χωρίς ακατάπαυστες εναλλαγές παραθύρων και
ατέλειωτη κύλιση.
Μία σύνδεση για όλα
● Εργαστείτε γρήγορα και χωρίς άσκοπα εμπόδια, χάρη στη συνδεσιμότητα USB-C™ που όχι μόνο λαμβάνει
βίντεο και δεδομένα από τη συσκευή σας, αλλά παρέχει και έως 65 W2 ισχύος – με ένα μόλις καλώδιο.
Αξιόπιστη λύση
● Τελειοποιήστε σχέδια, έργα και έγγραφα σε μια οθόνη που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Όλες οι οθόνες HP Z υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και καλύπτονται από αποκλειστική εγγύηση HP
Zero Bright Dot Guarantee3, που αντικαθιστά την οθόνη σας εάν υπάρξει έστω ένα ελαττωματικό φωτεινό
υποεικονοστοιχείο.
Χαρακτηριστικά
● Δείτε το σύνολο της εργασίας σας σε μια οθόνη 27” και αφαιρέστε οπτικά εμπόδια από διαρρυθμίσεις
πολλαπλών οθονών4 με ένα πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών.4
● Απολαύστε την ομορφιά από κάθε γωνία, με μια μοντέρνα οθόνη με νέα, εντυπωσιακή εμφάνιση που
αναδεικνύει κάθε επιφάνεια εργασίας.
● Εξασφαλίστε σταθερή χρωματική ακρίβεια από οθόνη σε οθόνη και από έργο σε έργο – από την πρώτη στιγμή
που πατάτε το "ΟΝ".
● Δημιουργήστε συναρπαστικό και ζωντανό περιεχόμενο χάρη στο μεγάλο χρωματικό εύρος sRGB και BT.709.
● Απογειώστε την παραγωγικότητά σας και εκτελέστε ταυτόχρονα πολλές εργασίες ως επαγγελματίας.
Απολαύστε πιο ευρεία οθόνη, ανοίξτε περισσότερα παράθυρα και προβάλετε περιεχόμενο από πολλές
εφαρμογές ταυτόχρονα, με τις δυνατότητες picture-in-picture και picture-by-picture.
● Συνδεθείτε γρήγορα με μια πηγή βίντεο μέσω DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 ή Mini DisplayPort™, και με
περιφερειακές συσκευές καθημερινής χρήσης όπως το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι χάρη στις 3 θύρες USB 3.0
και την πρόσθετη θύρα USB-C™.5
● Βρείτε την ιδανική θέση για την παραγωγικότητά σας με τις ρυθμίσεις κλίσης, ύψους και περιστροφής εντός και
εκτός επιπέδου της οθόνης. Αφαιρέστε την οθόνη από τη βάση της και αναρτήστε την στον τοίχο με την
ενσωματωμένη βάση στήριξης VESA.
● Δημιουργήστε μια λύση μικρών διαστάσεων τοποθετώντας έναν σταθμό εργασίας HP Z2 Mini απευθείας στη
βάση της οθόνης με τον προαιρετικό βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από την τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Επεκτείνετε την προστασία με προαιρετικές υπηρεσίες HP Care.
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Πίνακας προδιαγραφών

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

68,58 cm (27")

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

59,67 x 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

350 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1300:1 στατική; 5000000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

8 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

16:9

Εγγενής ανάλυση

4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x
1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600

Χειριστήρια

Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Πληροφορίες; Διαχείριση; Έλεγχος PIP; Έλεγχος λειτουργίας; Έλεγχος εισόδου; Έλεγχος μενού

Σήμα εισόδου

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2 εναλλακτικής λειτουργίας, παροχή ισχύος έως 65 Watt)
(με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

1 έξοδος ήχου; 3 USB 3.0 (downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, παροχή ισχύος έως 65 Watt)

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 59,67 x 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 185 W (μέγιστη), 70 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση
οθόνης: 4K UHD (3.840 x 2.160 στα 60 Hz)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 61,41 X 23 X 51 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x 61,41 X 5,45 X 36,54 cm
Υ)
Βάρος

9,38 kg (Με βάση.)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +23°; Περιστροφή εκτός επιπέδου: 90°; Περιστροφή εντός επιπέδου: 90°

Πιστοποίηση και συμμόρφωση BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; Σήμα GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 και Windows 7);
PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Χαμηλός μπλε φωτισμός
Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT® Gold

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™ 1.2; Τεκμηρίωση; Κάρτα εγγύησης; Καλώδιο USB Type-C™ σε Α
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

Αριθμός προϊόντος:
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K.
Για τις ακριβείς προδιαγραφές, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές.
Σύμφωνα με την Πολιτική εικονοστοιχείων της ΗΡ δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ελαττωματικών φωτεινών υποεικονοστοιχείων σε αυτήν την οθόνη. Για λεπτομέρειες:
http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
4
Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.
5
Περιλαμβάνεται ένα καλώδιο DisplayPort™ κι ένα καλώδιο USB C™-A. Τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.
6
Το υλικό ανάρτησης στον τοίχο πωλείται ξεχωριστά.
7
Ο HP Z2 Mini πωλείται ξεχωριστά και απαιτεί τον βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300, που πωλείται επίσης ξεχωριστά. Για πληροφορίες συμβατότητας του προϊόντος, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του
προϊόντος.
8
Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινάει από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις
της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα
αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
3
Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.
1
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Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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