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HP Z27 27-tommers 4K UHD-skjerm
Vis hvor bra arbeidet ditt er i kraftig 4K

1

Opplev ekstraordinære og
nøyaktige farger og se mer av
prosjektene dine samtidig, på en
skjerm med imponerende
4K -oppløsning.
1

Utrolig klarhet for maksimal produktivitet
● Optimer arbeidsflytene dine med en stor 4K1-skjerm. Vis flere linjer med kode, større regneark og livlige farger –
alt med minimal veksling og rulling.
Én kraftig tilkobling
● Jobb hurtig og ryddig med USB-C™-tilkobling som ikke bare mottar video og data fra enheten, men som også gir
opptil 65 w2 med strøm – alt gjennom kun én kabel.
Pålitelig visuell løsning
● Skap perfekte design, prosjekter og dokumenter – på en skjerm som er utformet for å dekke de behov du måtte
ha. Alle HP Z-skjermer er grundig testet, og støttet av en eksklusiv HP Zero Bright Dot-garanti3 som erstatter
skjermen hvis bare én lysende underpiksel svikter.
Med
● Se alt arbeid på en 27-tommers skjerm, og eliminer visuelle hindringer i flerskjermsoppsett4 med en tresidig
mikrokantinnfatning.4
● Se skjønnhet fra enhver vinkel, med en moderne skjerm som har et tøft nytt utseende og er et praktstykke på
ethvert skrivebord.
● Få farger som holder et jevnt og presist nivå fra skjerm til skjerm og prosjekt til prosjekt – fra første gang du slår
på skjermen.
● Skap fantastisk og livlig innhold med et bredt utvalg av sRGB- og BT.709-farger.
● Få fart på produktiviteten, og utfør flere oppgaver samtidig, som en proff. Du kan utvide skjermflaten, åpne flere
vinduer og se mer innhold fra flere programmer samtidig, med bilde-i-bilde og bilde-ved-bilde.
● Hurtig tilkobling til videokilden med DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 eller Mini DisplayPort™, og vanlige
periferenheter som tastatur eller mus med 3 USB 3.0-porter og en ekstra USB-C™-port.5
● Finn den perfekte arbeidsstillingen for god produktivitet, med justerbar vipping, høyde og rotasjon. Fjern
skjermen fra stativet, og monter den rett på en vegg ved hjelp av det integrerte VESA-festet.
● Lag en kompakt løsning når du monterer en HP Z2 Mini-arbeidsstasjon direkte på skjermens stativ ved hjelp av
den valgfrie HP B300 PC-monteringsbraketten.
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Forleng
beskyttelsen med en valgfri HP Care Pack-tjeneste.
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HP Z27 27-tommers 4K UHD-skjerm
Spesifikasjonstabell

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

68,58 cm (27")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

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

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

1300:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

8 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

4K UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

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

Brukerkontroller

Lysstyrke; Fargestyring; Kontrast; Avslutt; Informasjon; Administrasjon; PIP-kontroll; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll

Inngangssignal

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort 1.2™; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (alternativ modus DisplayPort 1.2™, strømforsyning opptil 65 W)
(med HDCP-støtte)

Porter og kontakter

1 lydutgang; 3 USB 3.0 (nedstrøms); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, strømforsyning opptil 65 W)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 59,67 x 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in; Beskrivelse av strømforbruk: 185 W (maks), 70 W (typisk), 0,5 W (ventemodus);
Skjermoppløsning: 4K UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

61,41 x 23 x 51 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

9,38 kg (Med stativ.)

Ergonomiske funksjoner

Vipping: - 5 til + 23°; Svinggrad: 90°; Rotasjon: 90°

Sertifisering og overholdelse av BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; GS-merke; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10, Windows 8 og Windows 7);
lover og forskrifter
PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Svak blå belysning
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold-registrert

Innhold i esken

Strømledning; DisplayPort™ 1.2-kabel; Dokumentasjon; Garantikort; USB Type-C™-til-A-kabel
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HP Z27 27-tommers 4K UHD-skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt

Produktnummer:
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HP Z27 27-tommers 4K UHD-skjerm
Fotnoter
4K-innhold kreves for å vise 4K-bilder.
Produktspesifikasjonene inneholder mer nøyaktig informasjon.
HP Pixel Policy tillater ikke lyse døde delpiksler for denne skjermen. Du finner mer informasjon på http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
4
Hver skjerm selges separat.
5
Én DisplayPort™- og én USB C™-A-kabel er inkludert. Andre kabler selges separat.
6
Veggmonteringsutstyr selges separat.
7
HP Z2 Mini selges separat og krever HP B300 PC-monteringsbrakett, som også selges separat. Se hurtigspesifikasjonene for produktkompatibilitet.
8
HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer
informasjon på www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til
gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2
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Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
Lås selges separat.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og
tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som
noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. EPEAT® registrert der det er
aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Se HPs tredjepartsalternativ av butikker for
solenergitilbehør på www.hp.com/go/options.
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-merket er registrerte varemerker som eies av det amerikanske Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og
DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land. USB Type-C™ er varemerke for USB
Implementers Forum.
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