Datasheet

HP Z27 27-inch 4K UHD-scherm
Laat uw werk uitblinken in krachtige 4K

1

Geniet van buitengewoon accurate
kleuren en zie meerdere projecten
tegelijk op een scherm met een
fantastische 4K-resolutie .
1

Ongelooflijke helderheid voor optimale productiviteit
● Optimaliseer uw workflows met een groot, 4K-scherm1. Zie meer regels code, grotere spreadsheets en briljante
kleuren terwijl u minder hoeft te wisselen en scrollen.
Eén krachtige aansluiting
● Werk snel en opgeruimd dankzij een USB-C™-aansluiting die niet alleen video en data van uw apparaat ontvangt
maar ook tot 65 watt2 stroom levert via één kabel.
Betrouwbare schermoplossing
● Perfectioneer uw ontwerpen, projecten en documenten op een scherm dat geheel in uw behoeften voorziet. Alle
HP Z Displays zijn uitvoerig getest en hebben een exclusieve HP Zero Bright Dot-garantie3, waarbij het scherm
wordt vervangen als er maar één heldere subpixel defect raakt.
Pluspunten
● Zie al uw werk op een 27-inch diagonaal scherm en elimineer visuele belemmeringen in configuraties met meer
schermen4 met een micro-edge aan drie zijden.4
● Zie schoonheid onder elke hoek op dit moderne scherm met een fraai nieuw uiterlijk dat op elk bureau
fantastisch oogt.
● Vanaf het eerste moment zijn de kleuren op verschillende schermen en van project tot project consistent en
accuraat.
● Creëer adembenemende, levendige content met een breed scala aan sRGB- en BT.709-kleuren.
● Verhoog uw productiviteit en multitask als een pro. Verbreed uw blikveld, open meer vensters en zie meer
content van verschillende applicaties tegelijk met picture-in-picture en picture-by-picture.
● Maak snel verbinding met uw videobron met DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 of Mini DisplayPort™ en met
dagelijks gebruikte randapparaten zoals een toetsenbord of muis via drie USB 3.0-poorten en een extra
USB-C™-poort.5
● Kies de prettigste werkhouding met de kantel-, hoogte, draai- en rotatiemogelijkheden. Neem het scherm van de
voet en bevestig het op de muur met de geïntegreerde VESA-montageoptie.
● Creëer een compacte oplossing door een HP Z2 Mini workstation direct op de voet van het scherm te bevestigen
met de optionele HP B300 pc-montagebeugel.
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Breid de bescherming uit met een optionele
HP Care Service.
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HP Z27 27-inch 4K UHD-scherm
Specificatietabel

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

68,58 cm (27 inch)

Type scherm

IPS met led-backlight

Actief schermoppervlak

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

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

350 cd/m²1

Contrastverhouding

1300:1 statisch; 5.000.000:1 dynamisch1

Responspercentage

8 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties

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

Gebruikersinstellingen

Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Informatie; Beheer; PIP-control; Voedingsinstelling; Ingangssignaal; Menuregeling

Invoersignaal

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (alternatieve modus DisplayPort™ 1.2, stroomvoorziening tot 65 watt)
(met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

1 audio-uitgang; 3 USB 3.0 (downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, stroomvoorziening tot 65 watt)

Ingangsspanning

Ingangsspanning 100 - 240 V

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 59,67 x 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in; Stroomverbruik - omschrijving: 185 watt (max), 70 watt (gem), 0,5 watt (stand-by);
Schermresolutie: 4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)

Afmetingen met standaard (b x 61,41 x 23 x 51 cm
d x h)
Afmetingen zonder standaard
(b x d x h)

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

Gewicht

9,38 kg (Met voet.)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +23°; Draaien: 90°; Roteren: 90°

Certificering en compatibiliteit

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; GS-merk; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8 en Windows 7);
PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (NA); TÜV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Low blue licht

Milieu

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Gold-geregistreerd

Inhoud van de doos

Netsnoer; DisplayPort™ 1.2-kabel; Documentatie; Garantiekaart; USB Type-C™-naar-A-kabel
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HP Z27 27-inch 4K UHD-scherm
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.:
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HP Z27 27-inch 4K UHD-scherm
Messaging, voetnoten
4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden.
Zie de QuickSpecs van het product voor exacte specificaties.
Het HP pixelbeleid staat geen heldere subpixeldefecten toe voor dit scherm. Kijk voor volledige informatie op http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
4
Elke monitor wordt afzonderlijk verkocht.
5
Eén DisplayPort™- en één USB C™-A-kabel inbegrepen. Andere kabels worden apart verkocht.
6
Wandmontagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
7
HP Z2 Mini moet apart worden aangeschaft en de eveneens apart verkochte HP B300 pc-montagebeugel is vereist. Zie de QuickSpecs voor info over compatibiliteit.
8
HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
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Technische specificaties disclaimers
1
2
3

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
Slot wordt apart verkocht.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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