
Datablad

HP Z32 4K UHD-skärm på 31,5 tum
Visa upp ditt arbete i dess fulla glans med kraftfull 4K-upplösning

Upplev fantastiska, exakta färger och
se mer av dina projekt på en gång, på
en skärm med hänförande 4K-
upplösning .

Fantastisk tydlighet för maximal produktivitet

Optimera dina arbetsflöden med en stor 4K-skärm . Se mer rader med kod, större kalkylblad och levande färger –
utan att behöva växla mellan fönster eller rulla med musen så mycket.

En kraftfull anslutning

Arbeta snabbt och välordnat med en USB-C™-anslutning som inte bara tar emot video och data från din enhet,
utan även levererar upp till 65 W  ström.

Tillförlitlig visuell lösning

Fullända dina designer, projekt och dokument på en skärm som är utformad för att uppfylla dina behov. Alla HP Z-
skärmar är rigoröst testade och täcks av en exklusiv HP Zero Bright Dot-garanti , som innebär att vi byter ut
skärmen om så bara en enda ljus subpixel är defekt.

Höjdpunkter

Njut av att tydligt kunna se även de minsta detaljerna på hela den 80 cm (31,5 tum) stora skärmen med en fyrsidig
ram med mikrokant.

Se ditt innehåll från vilken vinkel som helst med en modern skärm som har en djärv ny look och som gör sig bra på
alla skrivbord.

Få konsekventa, exakta färger mellan flera skärmar och från projekt till projekt – direkt från första gången du sätter
på skärmen.

Skapa häpnadsväckande och levande innehåll med en bred uppsättning färger inom sRGB och BT.709.

Öka din produktivitet och flerprogramskörning med professionell teknik. Expandera din vy, öppna fler fönster och
se mer innehåll från flera program samtidigt med bild-i-bild och bild-vid-bild.

Anslut snabbt till din videokälla med DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 eller Mini DisplayPort™, och anslut vardaglig
kringutrustning som tangentbord eller mus med 3 USB 3.0-portar och en ytterligare USB-C™-port.

Hitta din optimala arbetsställning tack vare justerbar lutning, höjd och vridning. Ta av skärmen från stativet och
montera den på en vägg med det integrerade VESA-fästet.

Skapa en kompakt lösning genom att montera en HP Z2 Mini arbetsstation direkt på skärmens stativ med tillvalet
HP B500 PC-monteringsfäste.

Du kan vara trygg eftersom din IT-investering har tre års begränsad standardgaranti. Utöka ditt skydd med tillvalet
HP Care-tjänster.
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HP Z32 4K UHD-skärm på 31,5 tum Specifikationstabell

Bildskärmstyp IPS m LED-belysning

Ljusstyrka 350 cd/m²

Bildkvot 1300:1

Svarskvot 14 ms grått till grått

Produktens färg Svart

Höjd-bredd-förhållande 16:09

Inbyggd upplösning 4K UHD (3840 x 2160)

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

Skärmegenskaper Antireflexbehandlad; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan
programmeras av användaren; Antistatisk

Användarkontroller Ljusstyrka; Färgkontroll; Avsluta; Bildkontroll; Information; Inmatningskontroll; Språk; Administration; Meny; PIP-kontroll; Ström

Insignal
1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (alternativt läge DisplayPort™ 1.4, strömförsörjning upp till 65
W)
med stöd för HDCP

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 31.5"

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 80 cm (31,5 tum)

Portar och anslutningar 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strömförsörjning upp till 65 W); 3 USB 3.0 (nedströms)

Kamera Ingen integrerad kamera

Miljö Drifttemperatur: 5 till 35 °C; 
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande; 

Strömförsörjning Inspänning: 100 till 240 V~

Strömförbrukning 185 W (max), 70 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått 71,45 x 4,45 x 41,09 cm (Utan stativ)

Vikt 12,16 kg (med stativ)

Fysiska säkerhetsfunktioner Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad

Certifiering och regelefterlevnad
MEPS i Australien och Nya Zeeland; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certifiering
(Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership – endast Nordamerika; TUV-S; VCCI;
MEPS i Vietnam; WEEE

Specifikationer för hållbar inverkan Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt

Garanti 3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.

Pixlar per tum (ppi) 140 ppi

Vertikal betraktningsvinkel 178°

Horisontell betraktningsvinkel 178°

Sväng ±90°

Lutning -5 till +20°

Rotera No pivot

Intervall för höjdjustering 120 mm

VESA-montering 100 mm x 100 mm (fäste medföljer)

Skärmbehandling Antireflex

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Energieffektivitetsklass G

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)

28-135 KHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal) 30–60 Hz

Pixelstorlek 0,181 mm
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HP Z32 4K UHD-skärm på 31,5 tum

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B500 PC-monteringsfäste
Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B500-datormonteringsfästena för
bildskärmar som gör att du kan ansluta din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller vald HP Thin
Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP Z-skärmar.
Produktnummer: 2DW52AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen för
standardskärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om
problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7935E
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HP Z32 4K UHD-skärm på 31,5 tum

Fotnoter om meddelandetjänster

 För visning av 4K-bilder måste innehållet vara i 4K.
 Information om exakta specifikationer finns i produktens snabbspecifikationer.
 HPs pixelpolicy tillåter inga ljusa subpixeldefekter i denna bildskärm. För fullständiga detaljer, se http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
 Varje bildskärm säljs separat.
 En DisplayPort™- och en USB C™-A-kabel medföljer. Andra kablar säljs separat.
 Väggmonteringsutrustning säljs separat.
 HP Z2 Mini säljs separat och kräver HP B500 PC-monteringsfäste, som också säljs separat. Se bildskärmens specifikationer angående kompatibilitet.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information

finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala
lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information i detta dokument. EPEAT®-registrerad (om tillämpligt). EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Sök efter
nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna generatortillbehör på www.hp.com/go/options
 
ENERGY STAR® och ENERGY STAR®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken
som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. USB Type-C™ är ett varumärke som tillhör USB Implementers Forum.
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