Adatlap

HP Z27 27 hüvelykes 4K UHD kijelző
Munkája legjava lenyűgöző 4K felbontásban
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Megtapasztalhatja a rendkívüli,
precíz színeket, és többet jeleníthet
meg projektjeiből a kijelzőn a
lenyűgöző 4K felbontásnak
köszönhetően.
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Lenyűgöző tisztaság a maximális termelékenységért
● Optimalizálhatja munkafolyamatait egy nagyméretű 4K1 kijelzővel. Több kódsort jeleníthet meg, nagyobb
táblázatokat kezelhet, élénk színekkel dolgozhat – mindezt minimális alkalmazások közötti váltással és
görgetéssel.
Egyetlen sokoldalú kapcsolat
● Gyorsan dolgozhat rendezett munkaterületén az USB-C™-csatlakozással, amely a video- és egyéb adatok
fogadása mellett akár 65 W2 áramot is biztosít egyetlen kábellel.
Megbízható vizuális megoldás
● Terveit, projektjeit és dokumentumait egy olyan kijelzőn tökéletesítheti, amely kifejezetten az Ön igényeire lett
szabva. Minden HP Z kijelzőt alapos tesztelésnek vetünk alá, és HP Zero Bright Dot garanciát3 biztosítunk hozzá,
így már egyetlen világos alpixelhiba esetén is cserélhető a képernyő.
Szolgáltatások
● A 27 hüvelyk képátlójú képernyőn a teljes munkáját áttekintheti, a három oldalon hajszálvékony kerettel pedig
eltüntetheti a vizuális akadályokat a többkijelzős konfigurációkból.44
● Minden szögből lenyűgöző látványban lehet része ezzel a modern kijelzővel, amely stílusos kialakításával
bármely iroda dísze lehet.
● Megbízhatóan egyenletes színhűség már az első bekapcsoláskor is az összes kijelzőn, minden projekt során,
minden eddiginél egyszerűbben.
● Lélegzetelállítóan élénk tartalmakat készíthet az sRGB és BT.709 színek széles palettája révén.
● Még hatékonyabban dolgozhat, és a profikhoz hasonlóan végezhet egyszerre több feladatot. A „kép a képben”
és a képenkénti megjelenítésnek köszönhetően több tartalmat, több megnyitott ablakot és egyszerre több
alkalmazás tartalmát is megjelenítheti.
● A DisplayPort™-, USB-C™-, HDMI 2.0- és Mini DisplayPort™-csatlakozókkal gyorsan csatlakozhat a
videoforrásokhoz, a három USB 3.0-porttal és az USB-C™-porttal pedig a leggyakrabban használt
perifériaeszközöket, például a billentyűzetet és az egeret is egyszerűen csatlakoztathatja.5
● Igényei szerint beállíthatja a dőlésszöget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt és a tengelyt. Az
állványról levéve akár a falra is szerelheti a kijelzőt a beépített VESA-rögzítőkerettel.
● Kompakt megoldást hozhat létre, ha a HP Z2 Mini munkaállomást közvetlenül a kijelzőállványra rögzíti az
opcionális HP B300 PC monitorrögzítővel.
● Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. További
lehetőségekkel bővítheti védelmét a külön megvásárolható HP Care szolgáltatásokkal.
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HP Z27 27 hüvelykes 4K UHD kijelző
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

68,58 cm (27")

Képernyő típusa

IPS LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

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

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

350 cd/m²1

Kontrasztarány

1300:1 statikus; 5 000 000:1 dinamikus1

Válaszarány

8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Felhasználói vezérlők

Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Információk; Felügyelet; PIP-vezérlés; Teljesítményvezérlés; Bemeneti vezérlés; Menüvezérlés

Bemeneti jel

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (alternatív módú DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 65 W tápellátás)
(HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

1 hangkimenet; 3 USB 3.0 (USB-eszközhöz csatlakoztatható); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 65 W tápellátás)

Bemeneti táp

Bemeneti feszültség: 100–240 VAC

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 59,67 x 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in; Energiafogyasztási adatok: 185 W (maximális), 70 W (jellemző), 0,5 W (készenléti);
Képernyőfelbontás: 4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé x 61,41 x 23 x 51 cm
Ma)
Méretek állvány nélkül (Szé x
Mé x Ma)

61,41 x 5,45 x 36,54 cm

Súly

9,38 kg (Állvánnyal együtt.)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: –5 és +23° között; Forgathatóság: 90°; Tengelyforgatás: 90°

Tanúsítvány és megfelelőség

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; GS jelölés; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8 és Windows 7);
PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika); TUV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Alacsony kékfénykibocsátás

Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold minősítés

A doboz tartalma

Hálózati tápkábel; DisplayPort™ 1.2-kábel; Dokumentáció; Jótállási jegy; USB Type-C™–A kábel
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HP Z27 27 hüvelykes 4K UHD kijelző
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli, helyszíni
hardvertámogatás
monitorokhoz

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám:
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HP Z27 27 hüvelykes 4K UHD kijelző
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges.
A műszaki adatokra vonatkozó pontos információkat a termék QuickSpecs ismertetőjében találja.
A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
4
Minden képernyő külön vásárolható meg.
5
A csomagban egy DisplayPort™- és egy USB C™-A-kábel található. Az egyéb kábelek külön vásárolhatók meg.
6
A falra szereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.
7
A HP Z2 Mini külön vásárolható meg, és a használatához a külön megvásárolható HP B300 PC monitorrögzítő szükséges. A termékkompatibilitási információkért tekintse meg a kijelző QuickSpecs ismertetőjét.
8
A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásaira a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást
az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP
termékhez biztosított HP korlátozott jótállás.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
A zár külön vásárolható meg.
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Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira
kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban
foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net
webhelyen tekinthető meg. Napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőkért látogassa meg a HP különböző kiegészítőket tartalmazó áruházát
a www.hp.com/go/options webhelyen.
Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a
Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C™ az USB Implementers Forum
védjegye.
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