גיליון נתונים

צג  HP Z27 4K UHDבגודל  27אינץ'
הבלט את המצוינות של עבודתך בצג  4Kרב-עוצמה
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התנסה בצבע מדויק ויוצא מן הכלל וראה
יותר מהפרוייקטים שלך בו-זמנית בצג
בעל רזולוציית  4Kמרהיבה .
1

בהירות מדהימה לקבלת פרודוקטיביות מרבית
● באפשרותך למטב את זרימות העבודה שלך עם צג גדול ,ברזולוציה של  .14Kהצג שורות נוספות של קודים ,גיליונות אלקטרוניים
גדולים יותר וצבעים מלאי חיים ,כל זאת עם החלפות וגלילות מזעריות.
חיבור אחד רב-עוצמה
● עבוד במהירות וללא סרבול עם קישוריות ™ USB-Cשלא רק מקבלת וידאו ונתונים מההתקן שלך ,אלא גם מספקת עוצמה של עד
 65ואט - 2עם כבל אחד בלבד.
פתרון חזותי מהימן
● הפוך את העיצובים ,הפרוייקטים והמסמכים שלך למושלמים בצג שתוכנן לענות על צורכיך .כל צגי  HP Z Displayעברו בדיקות
קפדניות ומגובים על-ידי אחריות  HP Zero Bright Dotבלעדית 3שמחליפה את המסך גם אם מתרחש כשל בתת-פיקסל בהיר אחד.
כולל
●
הצג את כל העבודה שלך על מסך בגודל  27אינץ' באלכסון והסר מכשולים חזותיים בתצורות של ריבוי צגים 4עם מסגרת
 micro-edgeבשלושה צדדים4.
●
ראה יופי מכל זווית עם צג מודרני בעל מראה נועז וחדש שניתן להציג לראווה על כל שולחן עבודה.
●
קבל צבע עקבי ומדויק בין תצוגות מרובות ובין פרוייקט לפרוייקט  -מרגע ההפעלה הראשונה.
●
צור תוכן עוצר נשימה ומלא חיים עם מגוון רחב של צבעי  sRGBו.BT.709-
●
הגדל באופן משמעותי את הפרודוקטיביות שלך ובצע ריבוי משימות כמו מקצוען .הרחב את התצוגה שלך ,פתח חלונות נוספים
והצג תוכן נוסף מאפליקציות מרובות בו-זמנית עם תמונה בתוך תמונה ותמונה לצד תמונה.
●
התחבר במהירות למקור הווידאו שלך עם יציאות ™ HDMI 2.0 ,USB-C™ ,DisplayPortאו ™ Mini DisplayPortוציוד היקפי
יומיומי כגון מקלדת או עכבר עם  3יציאות  USB 3.0ויציאת ™ USB-Cנוספת5.
● מצא את התנוחה הנוחה ביותר לפרודוקטיביות שלך בעזרת גובה ,הטיה ,סיבוב ותנועה סביב ציר הניתנים לכוונון .הורד את הצג
מהמעמד והרכב אותו על קיר בעזרת ערכת  VESAהמשולבת.
● צור פתרון קומפקטי באמצעות הרכבה של תחנת עבודה  HP Z2 Miniישירות על מעמד הצג עם מסגרת ההרכבה למחשב .HP B300
● תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב IT-מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .הרחב את ההגנה שלך ,עם שירות
אופציונלי של .HP Care
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צג  HP Z27 4K UHDבגודל  27אינץ'
טבלת מפרטים

צבע מוצר

שחור

גודל תצוגה )באלכסון(

 68.58ס"מ )"(27

אזור לוח פעיל

 33.56 x 59.67ס"מ; x 13.21 in 23.49

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
350 cd/m²

1

 1300:1סטטי;  5000000:1דינמי

1

 8אלפיות השניה  -אפור לאפור

1

16:9

רזולוציה של  3,840 x 2,160) 4H UHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

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

אות קלט

יציאת  ;DisplayPort™ 1.2יציאת  ;mini DisplayPort™ 1.2יציאת  ;HDMI 2.0יציאת ™ DisplayPort™ 1.2) USB Type-Cשל מצב חלופי ,אספקת חשמל על עד  65ואט(
)עם תמיכת (HDCP

פקדים למשתמש

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; מידע; ניהול; בקרת  ;PIPבקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריט

יציאות ומחברים

יציאת שמע;  3יציאות ) USB 3.0לנתונים מהרשת ללקוח(; ™ ,DisplayPort™ 1.2) USB Type-Cאספקת מתח של עד  65ואט(

צריכת מתח

אזור לוח פעיל 33.56 x 59.67 :ס"מ;  ;x 13.21 in 23.49תיאור צריכת מתח 185 :ואט )מרבי( 70 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך :רזולוציה של 4H UHD
) 3,840 x 2,160ב -60הרץ(

מתח במבוא

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(
ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

משקל

מאפיינים ארגונומיים

אישור ותאימות
סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
תכולת האריזה

מתח כניסה  100עד  240וולט AC

 51 X 23 X 61.41ס"מ

 36.54 X 5.45 X 61.41ס"מ
 9.38ק"ג )עם מעמד(.

הטיה -5 :עד  ;+23°סיבוב ;90° :סיבוב על ציר90° :

 ;BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCCסימון  ;KC; KCC ;GS; ICES; ISO 9241-307אישור  Windows 8 ,Windows 10) Microsoft WHQLוWindows 7); PSB;-
) SmartWay Transport Partnership ;SEPAצפון אמריקה(;  ;ISC ;VCCI; WEEE ;UL ;TUV-Sתאורה כחולה חלשה

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן
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בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל דירוג EPEAT® Gold

כבל מתח  ;ACכבל  ;DisplayPort™ 1.2תיעוד; כרטיס אחריות; כבל USB Type-C™ to A
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צג  HP Z27 4K UHDבגודל  27אינץ'
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה
הבא ,למשך  5שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  5שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק

מק"ט:
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צג  HP Z27 4K UHDבגודל  27אינץ'
הערות שוליים להעברת הודעות

 1דרוש תוכן ברזולוציה של  4Kכדי להציג תמונות ברזולוציה של .4K
 2לקבלת נתונים מדויקים בנוגע למפרטים ,עיין במפרט המהיר של המוצר.
 3מדיניות הפיקסלים של  HPמונעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים בצג זה .לקבלת פרטים מלאים ,ראה .c00288895/http://support.hp.com/us-en/document
 4כל צג נמכר בנפרד.
 5כבל ™ DisplayPortוכבל  USB C™-Aמצורפים .כבלים אחרים נמכרים בנפרד.
 6רכיבי חומרה חהרכבה על קיר נמכרים בנפרד.
 HP Z2 Mini 7נמכר בנפרד ומחייב את מסגרת ההרכבה למחשב  HP B300שנמכרת גם היא בנפרד .עיין במפרטים המהירים לקבלת מידע בנוגע לתאימות המוצר.
 8חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
 .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים
וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 3מנעול נמכר בנפרד.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

 © Copyright 2018 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות
האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,לשגיאות עריכה או
להשמטות במסמך זה .בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור.
למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/options
® ENERGY STARוהסמל של ® ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב )U.S. Environmental Protection Agency).
™ DisplayPortוהסמל של ™ DisplayPortהם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים USB Type-C™ .הוא
סימן מסחרי של .USB Implementers Forum
 ,4AA7-2589HEEאפריל 2018

