Veri sayfası

HP Z27 27 inç 4K UHD Ekran
Güçlü 4K ile çalışmalarınızın mükemmelliğini ortaya çıkarın
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Göz alıcı 4K çözünürlüğe sahip
ekranda olağanüstü, doğru renkler
elde edin ve projelerinizin daha
büyük bir parçasını görün.
1

Maksimum üretkenlik sağlayan mükemmel netlik
● Büyük bir 4K1 ekranla iş akışlarınızı optimize edin. Çok az geçiş ve kaydırma yaparak daha çok sayıda kod satırını,
daha büyük elektronik tabloları ve daha canlı renkleri görüntüleyin.
Tek bir güçlü bağlantı
● Tek bir kabloyla aygıtınızdan video ve veri almanın yanı sıra 65 W'a kadar2 güç sunabilen USB-C™ bağlantısı
sayesinde hızlı ve dağınıklık olmadan çalışın.
Güvenilir görsel çözüm
● Tasarımlarınızı, projelerinizi ve belgelerinizi ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere üretilen bir ekranla mükemmelleştirin.
Tüm HP Z Ekranlar zorlu testlerden geçirilmiştir ve tek bir parlak alt piksel hatası olduğunda bile ekranın
değiştirilmesini içeren özel HP Sıfır Parlak Nokta Garantisiyle3 desteklenmektedir.
Özellikler
● Tüm işlerinizi bir 27" diyagonal ekranda görün ve 3 taraflı mikro kenarlı çerçevesiyle çoklu ekran kurulumlarında4
görsel engelleri kaldırın.4
● Çarpıcı bir görünüme sahip olan ve her masada bir sanat eseri gibi duran modern bir ekranla güzelliği her açıdan
görün.
● İlk açtığınız andan itibaren birden fazla ekranda ve farklı projelerde tutarlı, doğru renkler elde edin.
● Geniş bir sRGB ve BT.709 renk yelpazesiyle nefes kesen ve canlı içerikler oluşturun.
● Üretkenliğinizin katlayın ve bir profesyonel gibi çok sayıda görev yürütün. Resim içinde resim ve yan yana resim
özellikleri sayesinde görüş alanınızı genişletin, daha fazla pencere açın ve aynı anda birden fazla uygulamada
daha fazla içerik görüntüleyin.
● DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 veya Mini DisplayPort™ sayesinde video kaynaklarınıza ve 3 adet USB 3.0
bağlantı noktası ve ek bir adet USB-C™ bağlantı noktasıyla klavye veya fare gibi günlük çevre birimi aygıtlarınıza
hızla bağlanın.5
● Ayarlanabilir eğim, yükseklik, dönüş ve pivot sayesinde en üretken olduğunuz konumu bulun. Tümleşik VESA
montaj parçası sayesinde ekranı ayaktan çıkararak duvara monte edin.
● HP Z2 Mini İş İstasyonunu isteğe bağlı HP B300 Bilgisayar Montaj Parçasıyla doğrudan ekranın ayağına monte
ederek kompakt bir çözüm oluşturun.
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende kalacağı konusunda içiniz rahat eder. İsteğe bağlı HP
Care hizmeti sayesinde korumanızın kapsamını genişletin.
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HP Z27 27 inç 4K UHD Ekran
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

68,58 cm (27")

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Etkin Panel Alanı

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

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

350 cd/m²1

Kontrast oranı

1300:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

8 ms gri-gri1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

4K UHD (60 Hz'de 3840 x 2160)

Desteklenen çözünürlükler

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

Kullanıcı denetimleri

Parlaklık; Renk denetimi; Kontrast; Çıkış; Bilgi; Yönetim; PIP denetimi; Güç denetimi; Giriş denetimi; Menü denetimi

Giriş sinyali

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (Alternatif mod DisplayPort™ 1.2, 65 W'a varan güç sunumu)
(HDCP desteği)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 ses çıkışı; 3 USB 3.0 (alt akım); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, 65 W'a varan güç sunumu);

Giriş gücü

Giriş voltajı 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 59,67 x 33,56 cm; 23.49 x 13.21 in; Güç Tüketimi tanımı: 185 W (maksimum), 70 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 4K UHD
(60 Hz'de 3840 x 2160)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

61,41 X 23 X 51 cm

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G 61,41 X 5,45 X 36,54 cm
x D)
Ağırlık

9,38 kg (Ayaklı.)

Ergonomik özellikler

Eğim: -5 - +23°; Döndürme: 90°; Pivot hareketi: 90°

Belgeler ve Uyumluluk

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; GS İşareti; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; WHQL Sertifikası (Windows 10, Windows 8 ve Windows 7); PSB; SEPA;
SmartWay Transport Partnership (Kuzey Amerika); TUV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık

Çevresel

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold tescilli

Kutunun içeriği

AC güç kablosu; DisplayPort™ 1.2 kablosu; Belgeler; Garanti kartı; USB Type-C™ - A kablosu
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın

Ürün numarası:
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HP Z27 27 inç 4K UHD Ekran
Mesaj Altbilgileri
4K görüntü için 4K içerik gerekir.
Tam belirtimler için ürünün Hızlı Belirtimler belgesine bakın.
HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için http://support.hp.com/us-en/document/c00288895 adresine bakın
4
Her ekran ayrı satılır.
5
Bir DisplayPort™ ve bir USB C™-A kablosu dahildir. Diğer kablolar ayrı satılır.
6
Duvar montaj donanımı ayrı satılır.
7
HP Z2 Mini ayrı satılır ve yine ayrı satılan HP B300 Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçasını gerektirir. Ürün uyumluluğu için ekranın Hızlı Belirtimlerine bakın.
8
HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek
yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2
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Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
Kilit ayrı satılır.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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