Tænk HP Z
HP Z Workstations har været på markedet i over 30 år. HP Workstations
er skabt indefra og ud, så de levere høj performance og driftssikkerhed
ved hjælp af de nyeste, mest innovative og brancheførende teknologier.
Når du har behov for kun at tænke på dit arbejde og ikke din hardware, så
kan du roligt tænke på HP Z Workstations.
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Tænk HP Z
HP Z Workstations har været på markedet i over 30 år.
Vores Workstations er skabt ud fra vores kunders erfaringer, så de
kan levere høj perfomance og driftsikkerhed ved hjælp af brancheførende teknologier.
Banebrydende industrielt design
Alle HP Z Workstations kombinerer et unikt formsprog med funktionalisme i hverdagen. Med
HP Z Workstations får du en række konfigurerbare funktioner, så du nemt og hurtigt kan udvide
og tilpasse din workstation, i dit eget tempo.

Tilpasning uden værktøj
Arbejdet er dynamisk og derfor kræver det, at du nemt kan udvide din systemkapacitet i takt
med, at dit arbejdsflow kræver det. HP Z Workstations har et smart toolless chassis, som
er brugervenligt at servicere og nemt at rackmontere. Den modulære opbygning af HP Z
Workstation chassis, gør det ekstremt nemt at servicere eller opgradere med ekstra RAM eller
I/O kort. Mange slots og fleksibel storageplads lader dig installere harddiske, SSD’er, optiske
drev, RAID-konfigurationer og meget mere.
Stilheden fra en HP Z Workstation
Godt arbejde kræver inspiration, og inspiration kræver fokus. Det ryddelige, modulære interiør
gør det lettere for luftstrømmen at køle processorer og grafikkort, så performance er helt i top.
HP Z Workstations bruger branchens førende lydteknologi til at sørge for støjsvag, men effektiv
luftkøling, så du kan koncentrere dig om opgaven.

Driftssikkerhed både dag og nat
Testet ud over branchestandarder
Ligesom dig stiller vi enorme krav til vores workstations. HP Z Workstations – og komponenterne i dem – skal igennem mindst 368.000 timers test i vores krævende testproces, og HP
ZBooks tester vi i henhold til MIL-STD-810G2 standarder. Ekstreme test for drop, vibrationer,
temperatur, stød og støv sikrer dig optimeret performance under alle forhold.
HP samarbejdspartnere
Dit arbejde har fortjent det bedste inden for processorkraft og grafik, og vi har dygtige samarbejdspartnere, der bidrager til det. Højtydende, multi-core Intel® Xeon® og Core™ processorer3 testes og valideres af Intel® og HP, så vi kan sikre dig banebrydende performance til dine
workstation-applikationer. HP samarbejder med NVIDIA® og AMD om ISV-certificeret 2D og
ekstrem 3D- workstation grafik, inklusiv NVIDIA® Quadro® og AMD FirePro™.
Certificering til alle brancher
HP arbejder tæt sammen med uafhængige softwareudviklere for at sikre, at de mest populære applikationer er grundigt testet og certificeret til at fungere på din HP Z Workstation.
Hvad enten du arbejder med medier og underholdning, produktudvikling, finans, design, olie,
gas eller geografiske informationssystemer, kan du være tryg ved, at din branches vigtigste og
anerkendte applikationer fungerer driftssikkert – også under belastning.

En langsigtet investering
Gør dine certificerings- og supportopgaver enklere ved at strømline dine store udrulninger med
HP’s stabile og konsistente tilbud og leveringer. Vælg hardware- og softwarekomponenter, når
du skræddersyr din HP Z Workstation. Derefter kan du let tilkøbe samme konfiguration i hele
din workstations livscyklus, fra lancering til pensionering.
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Førende på miljølabels
• HP er branchens førende
inden for ENERGY STAR®
certificerede produkter.
• EPEAT®1 er en omfattende miljørating, der gør
det lettere at identificere
grønne computere og
elektronisk udstyr. HP
Z Workstations overgår
branchens krav og var de
første til at opnå en
EPEAT Gold-certificering.

Branchens førende
design og akustik
Fra inderst til yderst er Z8 et teknisk vidunder. Det moderne design giver værktøjsfri
adgang til et stilrent og modulopbygget
indre. Strategisk placerede ventilatorer og
kanaler i hele systemet strømliner luftstrømmen og giver ultra-stille drift.
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HP unik teknologi og software er
standard i vores workstations

HP Performance Advisor

HP Remote Graphics Software

HP Z Turbo Drive

Din pålidelige rådgiver
HP Performance Advisor4 sørger på
en enkel og effektiv måde for, at din
workstation altid yder det optimale. Den
præinstallerede software er som at have
en it-specialist ved hånden lige fra første
ibrugtagning over tilpasningen og til den
løbende optimering af dit system, når du
tager nye applikationer og drivere i brug.
For mere information:
hp.com/go/performanceadvisor

Gå ud og bliv inspireret
HP Remote Graphics Software (RGS)5
giver fjernadgang til workstation grafik
– lige fra kontorer og produktion til
direktions- og bestyrelseslokaler. RGS er
præinstalleret i alle HP Z Workstations,
tilpasser sig automatisk til netværksbetingelserne og kræver minimal båndbredde. Flere brugere kan på den måde
arbejde sammen om grafiske projekter
fra maskiner, der kan stå næsten hvor
som helst. Enhver HP Z Workstation
har en HP RGS licens klar til aktivering,
og licensen kan downloades til enhver
PC, Mac®, MacBook®, Windows tablet
eller tynd klient. Med de avancerede
touch-features i HP RGS kan du nemt
bruge dine workstation-applikationer på
din HP ZBook eller tablet.
For mere information: hp.com/go/RGS

Skift til et endnu højere gear
Oplev ultrahurtige storagehastigheder
med det revolutionerende HP Z Turbo
Drive G2, en innovativ NVMe PCIe-baseret SSD storageløsning, som reducerer
systemflaskehalse, boot-up, kalkulationer og grafik-responstider – selv ved
4K- video. HP Z Turbo Drive G2 fås med
kapaciteter op til 1 TB og bliver understøttet på alle HP desktop Workstations og
tredjegenerations HP ZBooks. Understøtter op til fire 256 GB eller 512 GB HP
Z Turbo Drives på ét PCIe kort med HP Z
Turbo Drive Quad Pro for op til 16 x performance fra standard SATA SSD’er10. For
mere information: hp.com/go/zturbo

HP DreamColor- teknologi

HP Z Workstation BIOS

HP Client Management

Drøm i farver
Med den unikke tydelighed i HP DreamColor teknologien får du alle detaljerne
med. Ud fra en vifte med over 1 milliard
farver kan du vælge præcise og konsistente farver på tværs af hele dit digitale
workflow6.
For mere information:
hp.com/go/dreamcolor

Mere power, lavere omkostninger
Reducér strømforbruget og styrk
driftssikkerheden med den innovative
HP Z Workstation BIOS, der omfatter
forudindstillede dvaleniveauer, justérbar
ventilatorhastighed, der optimerer driften, samt strømstyringsfunktioner.
For mere information:
hp.com/go/zworkstations

Tag kontrollen
Administrér din flåde af workstations
nemmere og sænk dine samlede IT omkostninger. Med HP Client Management
kan du aktivere, konfigurere, patche og
opdatere fra én enkelt konsol. For mere
information:
hp.com/go/zworkstations
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Find den perfekte HP Z Workstation
til din virksomhed
Find det perfekte match af fleksibilitet, funktionalitet, regnekraft og
visualisering med HP’s brede vifte af HP Z Workstations.
HP Z Desktops

Få den bedste HP Z
Workstation til dine
applikationer

En HP Z Desktop kan skræddersyes til dine behov, så den styrker dine kreative visioner. HP Z
desktop workstations er designet og udviklet til at optimere den måde, hvorpå processor,
hukommelse, grafik, operativsystemer, og anvendelse af softwarekomponenter arbejder
sammen i alle konfigurationer.

HP ZBooks - Mobile Workstations
Din HP ZBook har du lige ved hånden, når inspirationen er der. De mobile workstations fås med
forskellige skærmstørrelser og er pakket med ydeevne til krævende projekter.

Hvilken HP Z workstation
er den rigtige til dine applikationer? Prøv vores online
Workstation guide: hp.com/
workstationfinder

Ydeevne i en helt ny kategori
Med HP Z Workstations bliver ydeevne ikke en flaskehals. Med branchens førende processor,
storage, grafik og system management, har HP udviklet et system til at definere nye niveauer
af den samlede performance.
Intel® Xeon® processor teknologi
Et bredt udvalg af højtydende Intel® Xeon® processorer er valideret og testet af Intel og HP til
krævende Workstation programmer. Ud over at skabe større pålidelighed med ECC-hukommelse, tilbyder Intel® Xeon® processorer op til 29% ekstra ydeevne sammenlignet med Intel® Core
processorer på HP Entry Workstations (se sammenlignings-diagrammer). Andre fordele omfatter en højere processor frekvens, mere hukommelse, og mulighed for mere end fire kerner og
to processorer på high-end HP Workstation platforme.

Dassault Systems SOLIDWORKS 2015 SPECapc
CPU composite

Cinebench CPU Results

0

HPZ240 med Intel Intel® Core® i5-6000, 3.30 GHz

HPZ240 med Intel Intel® Core®
i5-6000, 3.30 GHz

HPZ240 med Intel Intel® Xeon® E3-1240 v5, 3.50 GHz

HPZ240 med Intel Intel® Xeon® E3-1240 v5, 3.50 GHz
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Relativ ydeevne (højere er bedre)
Performance sammenligning: 5. Gen Intel® Xeon® E3-1240 v5 forhold til 6. Gen
Intel® CoreTM i5
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HP Z Workstations
hjælper dig med at bruge
mindre tid på at vente
og mere tid på at udvikle
med brancheførende,
grafik og innovative
teknologier.

29%

Op til
bedre performance
1.10

HP Z VR Backpack Harness

HP Z VR Backpack PC

Hot-swappable batteries
Power adapter

HP Z VR Backpack G1 Workstation
Så kraftfuld VR, er ikke bare legetøj
Med den lette, komfortable rygsæk og batterier, der kan udskiftes under brug, kan du arbejde
uforstyrret i en fordybende oplevelse. Du kan arbejde, demonstrere og træne folk med VR uden
at blive filtret ind i ledninger. Ekstrem kraft, der leverer det bedste indhold.
Optimal VR-ydelse, selv i de mest krævende og komplekse situationer. Klassens bedste processorkraft og det nyeste grafikkort hjælper med at forebygge tab af frames, så du kan arbejde i
VR, så længe du vil. Design og test i takt med innovationen.
Du får fuldt udbytte af VR-potentialet vha. strømlinede værktøjer. Docken lader dig hurtigt skifte frem og tilbage mellem en kraftfuld stationær pc til design af indhold og en bærbar VR-pc,
som kan bruges til at vise dit arbejde.

HP Z VR Backpack G1 Workstation
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 10 Pro 64
7. Gen Intel® Core™ i7 7820HQ med vPro™
NVIDIA® Quadro® P5200 Grafik med 16 GB dedikeret
GDDR5
Op til 32 GB RAM
Intel® QM 175 chipset
2 USB 3.0 porte, 1 HDMI 2.0, 1 Mini Display Port™ 1.3,
1 USB Type C™ (Thunderbolt™)
ISV-certificeret
Mål: 33,3 x 23,6 x 6,09 cm og vejer maksimalt 4,658
kg anvendt som rygsæk med 2 eksterne batterier.
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Intel® Xeon® processor.

Intel® CoreTM processor.

HP Z2 Mini Workstation

HP Z240 Workstations

Bygget småt, skabt til noget stort
HP Z2 Mini Workstation leverer fuld performance i et kompakt
design, der er 10x mindre end en HP EliteDesk 800 G2 Tower
og 5x mindre end en HP Z240 Small Form Factor (SFF). Det er
også vores mest fleksible workstation nogensinde, som kan
monteres bag på skærmen eller under skrivebordet.

Kraft, pris og størrelse
HP’s workstations er blevet endnu bedre. HP Z240 med to
alsidige formfaktorer giver samme ydelse, funktioner og driftsikkerhed som en workstation til samme pris som en desktop
pc.

•	Windows 10 Pro og Windows 7 Professional 64 er
tilgængelig via downgraderettigheder fra Windows 10
Professional 648,9
• HP Linux® Ready
•	Intel® Xeon® processorer eller Intel® Core™ i3/i5/i7
processorer3,21
•	Op til 32 GB DDR4-2133 MHz non-ECC/ECC hukommelse11
• Integreret Z Turbo Drive
•	Supporterer op til 6x 2K- skærme
(Kun Z2 Mini Performance)
• VESA-montérbar bag på HP Z skærme
•	Udvalg af workstation-grafik fra NVIDIA®, inklusive NVIDIA
Quadro M620 grafik som tilvalg og Intel®
• 2 stk. USB 3.1 G1 Type-C™ porte (kun Z2 Mini Performance)
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•	Windows 10 Pro samt andre udgaver og nedgraderinger
er tilgængelige8,9
• HP Linux® Ready
•	7. Generation Intel® Core™ i5/i7 processor
•	Op til 64 GB DDR4-2133 MHz registreret ECC- hukommelse11
•	Op til 2 HP Z Turbo Drive G2 NVMe-baserede PCIe SSD’er
med indbygget M.2 slot for op til 4 x performance fra SATA
SSD’er nu med 1 TB kapacitet
•	Stort udvalg af grafik fra NVIDIA®, AMD, og Intel®
•	Fleksible I/O optioner: Indbygget M.2 slot, Thunderbolt™
27, bredt udvalg af USB porte inkl. opladningsport, Displayporte
•	92% effektive standardstrømforsyninger og tilgængelige
ENERGY STAR® konfigurationer
•	Støvfilteroptioner for effektiv beskyttelse af interne komponenter

Intel® Xeon® Silver processor.

Intel® Xeon® W processor.

HP Z4 G4 Workstation

HP Z6 G4 Workstation

En arbejdshest til en bred vifte af applikationer
HP’s mest populære workstation er nu blevet endnu bedre.
Z4, der er perfekt til teknisk brug, byder på fantastisk ydeevne
til en bred vifte af programmer. Et komplet sæt af komponenter og databehandlingskraft i serverklassen giver dig alt, hvad
du har brug for.

Et fremtidssikret kraftcenter
Uanset hvad fremtiden bringer, har du den ydeevne, du har
brug for. Denne arbejdshest, der er ideel til VFX og gengivelse, fås med forskellige niveauer af processorkraft og mulighed for opgradering af komponenter over tid.

• Windows 10 Pro 64
•	Intel® Xeon® W2125 (4 GHz base frequency, op til 4.5 GHz
med Intel® Turbo Boost Technology, 8.25 MB cache, 4 cores)
•	Op til 32 GB DDR4-2666 ECC SDRAM (4 x 8 GB) med 8
DIMM hukommelsesstik
•	Der medfølger 2 stk. 2,5” eller 3,5” interne drev og 2 stk.
5,25” eksterne udvidelsessokler
• 512 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD harddisk
•	Kompakt storage: HP SD 4-mediekortlæser (tilbehør) Integreret SATA 6,0 Gb/s; Fabriksintegreret RAID fås til SATA-/
SAS-drev (RAID 0, 0 Data, 1, 5 og 10)
•	Intern strømforsyning på 465 W, effektivitetsgrad på op til
90 %, aktiv PFC; intern strømforsyning på 750 W, effektivitetsgrad på op til 90 %, aktiv PFC
•	HP Sure Start Gen3; Sikker godkendelse; Plads til Kensington-lås; Fuld kryptering af diskenhed; HP-kabellåsesæt
med nøgle; TPM 2.0-certificeret; HP Secure Erase
•	3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års
service med reservedele, arbejdskraft og reparation på
stedet.

•	Windows 10 Pro for Workstations
•	Intel® Xeon® Silver 4108 (1.8 GHz base frequency, op til
3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 11 MB cache,
8 cores)
• Op til 32 GB DDR4-2666 ECC SDRAM (2 x 16 GB)
• 256 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD
• HP SD 4-mediekortlæser (tilbehør)
•	Integreret SATA 6,0 Gb/s; Fabriksintegreret RAID fås til
SATA-/SAS-drev (RAID 0, 0 Data, 1, 5 og 10)
•	Intern strømforsyning på 1000 W, effektivitetsgrad på op
til 90 %, aktiv PFC; intern strømforsyning på 700 W, effektivitetsgrad på op til 90 %, aktiv PFC
•	HP Sure Start Gen3; Sikker godkendelse; Plads til Kensington-lås; Fuld kryptering af diskenhed; HP-kabellåsesæt
med nøgle; TPM 2.0-certificeret; HP Secure Erase
•	3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års
service med reservedele, arbejdskraft og reparation på
stedet.
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Intel® Xeon® Gold processor.

Intel® Core™ i7 processor.

HP Z8 G4 Workstation

HP ZBook 15u G5 Mobile
Workstation

Verdens mest kraftfulde stationære workstation22
Topeffektivitet til dem, der genskaber vores verden. Når du
har brug for en workstation med mulighed for at køre de
mest komplekse simuleringer og behandle store mængder
data, skuffer HP Z8 ikke.
•	Windows 10 Pro 64 for Workstations
•	Intel® Xeon® processor Gold 5120 (2.2 GHz base
frequency, op til 3.2 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 19.25 MB cache, 14 cores)
•	Op til 32 GB DDR4-2666 ECC SDRAM hukommelse
•	Der medfølger 4 stk 2,5” eller 3,5” interne drev og 2 stk.
5,25” eksterne udvidelsessokler
•	512 GB HP Z Turbo Drive PCIe® SSD harddisk
•	Kompakt storage: HP SD 4-mediekortlæser (tilbehør) med
integreret SATA, 6,0 Gb/s; Fabriksintegreret RAID fås til
SATA-/SAS-drev
•	Intern strømforsyning på 1700 W, effektivitetsgrad på
op til 90 %, aktiv PFC; Intern strømforsyning på 1450 W,
effektivitetsgrad på op til 90 %, aktiv PFC; intern strømforsyning på 1125 W, effektivitetsgrad på op til 90 %
•	HP Sure Start Gen3; Sikker godkendelse; Plads til Kensington-lås; Fuld kryptering af diskenhed; HP-kabellåsesæt
med nøgle; TPM 2.0-certificeret; HP Secure Erase
•	3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års
service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet.
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Kraftig workstation på højeste niveau
Den nye og lette HP ZBook 15u G5. Denne bærbare workstation
har ekstraordinær kraft og grafik i et meget kompakt design og
hukommelse på hele 32 GB. Tag kraften fra denne 5.
generations workstation med dig, uanset hvor du arbejder.
• Windows 10 Pro 64
• 7. eller 8. generations Intel® Core™ i5/i7-processor
• Intel® UHD Graphics 630 grafikkort
• 14” Refleksfri LED baggrundsbelyst skærm
• 32 GB DDR4 Hukommelse
• HP Z Turbo Drive 512 GB, M.2 NVMe MLC Solid harddisk
• Ultratyndt 18,6 mm design med en vægt på ned til 1,77 kg
•	Garanti omfatter 3 års næste dag onsite HP Support

Intel® Core™ i7 processor

Intel® Xeon® processor.

HP ZBook Studio G4
Mobile Workstation

HP ZBook x2 G4
Workstation

Førsteklasses design. Kraften fra en workstation
HP ZBook Studio er bygget til kreative visionære og byder
på kraften fra en stationær workstation i et elegant, let og
imponerende mobilt design.

Flere tilstande. Ultimativ alsidighed
Med det aftagelige Bluetooth®-tastaturs fleksibilitet kan du
skifte fra bærbar computer til tablet i samme øjeblik, som
inspirationen rammer dig. Desuden giver HP’s justerbare
hurtigtaster dig 18 tidsbesparende genvejstaster til dine
foretrukne Adobe®-programmer.

• Windows 10 Pro 64
• 7. generations Intel® Core™ i7-processor
• Intel® Core™ i7 7700HQ med Intel® HD Graphics 630 (2,8
GHz, op til 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost 2.0-teknologi,
6 MB L3-cache, 4 cores) Windows 10 Pro og andre operativsystemer er tilgængelige
• Intel® HD Graphics P630 eller Intel® HD Graphics 630
grafikkort
• 15,6” Refleksfri FHD UWVA IPS-skærm
• Hukommelse på 16 GB DDR4-2400 SDRAM
• Ultratyndt design på 18 mm med en vægt ned til 2,09 kg
• Garanti omfatter 3 års HP Support næste dag onsite
support.

• Windows 10 Pro 64
• 7. generations Intel® Core™ i7-processor
• Intel® Core™ i7-7500U med Intel® HD Graphics 620 (basisfrekvens på 2,7 GHz, op til 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 4 MB cache, 2 cores)
• Intel® HD Graphics 620 grafikkort
• 14” Refleksfri 4K IPS-skærm eller 14” Refleksfri HP
DreamColor 4K IPS-touchskærm
• Hukommelse på 8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB)
• 128 GB SATA SSD harddisk
• Slim 2.03 cm med en vægt ned til 2,17 kg (laptop model)
og slim 1,86 cm med en vægt ned til 1,65 kg (tablet model)
• Begrænset garanti og service i tre år (3-3-0), som
omfatter 3 år med reservedele og arbejdskraft.
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Intel® Xeon® processor.

Intel® CoreTM i7 processor.

HP ZBook 15 G4 Mobile
Workstation

HP ZBook 17 G4 Mobile
Workstation

Det bærbare kraftværk
Vi har indbygget kraften, ydeevnen og udvidelsesmulighederne fra en stationær workstation i en enhed, der er designet
til at være på farten. Fremstillet til kreative medarbejdere og
designere på farten med de mest krævende projekter, hvor
det ikke er en mulighed at gå på kompromis.

Ultimativ mobil performance
HP ZBook 17 giver dig HP’s ultimative powerpakke plus
mobilitet med en 17,3” skærm, unik skalérbarhed og fleksibel
konfiguration – og alle de nyeste features.

• Windows 10 Pro 64
• 7. generations Intel® Core™ i7-processor
•	Intel® Core™ i7-7700HQ med Intel® HD Graphics 630 (2,8
GHz, op til 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost 2.0-teknologi,
6 MB L3-cache, 4 cores)
• Intel® HD Graphics 630 grafikkort
• 15,6” Refleksfri FHD UWVA IPS-skærm
• 8 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB)
• HP Z Turbo Drive 256 GB PCIe SSD harddisk
• Slim 26 mm design med en vægt ned til 2,6 kg
•	Garanti omfatter 3 års HP Support næste dag onsite
support.

• Windows 10 Pro 64
•	Intel® Xeon® E3-1535M v6 med Intel® HD Graphics P630
(3,1 GHz, op til 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost 2.0-teknologi, 8 MB L3-cache, 4 cores)
• Intel® HD Graphics P630 grafikkort
• 17,3” Refleksfri FHD IPS-skærm
•	32 GB DDR4-2400 ECC SDRAM (2 X 16 GB)
• HP Z Turbo Drive 512 GB PCIe SSD harddisk
• Slim 33 mm design med en vægt ned til 3,14 kg
•	Omfattet af HP’s 3 års begrænsede standardgaranti med
reservedele og arbejdskraft på stedet (3/3/3).

For mere detaljerede specifikationer og sammenligninger af HP Z Workstations kan du besøge
HP Z Workstations Quick Reference Guide
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HP Z Displays - Udvid dine horisonter
Design den perfekte arbejdsplads med HP Z skærme og få et helt
nyt syn på verden. Du kan forbinde flere skærme12, hvis du ønsker
ekstra produktivitet i et større format.
HP Z24i G2 24” Display
Ensartede farver og ydeevne til projektets perfektionist
Oprethold et produktivt arbejdsmiljø med den elegante HP Z24i G2-skærm på 24”. Med denne
skærm med Full HD næsten uden kanter, der er fabrikstestet for pålidelighed og lang levetid og
har integreret farvekalibrering, kan du arbejde på flere skærme13 uden mellemrum og tilslutte
mange enheder.

HP Z24i G2 24” Display

HP Narrow Bezel Z Displays
Skab et sammenhængende multi-skærms12 setup med HP Narrow Bezel Z Displays, som
har minimale kanter og derfor tilbyder den optimale billedoplevelse, med fabrikskalibrerede
farveindstillinger for størst mulig nøjagtighed, samt fleksible tilslutningsmuligheder til alle dine
forskellige enheder.

HP Z24n G2 Narrow
Bezel Display

Udvid din visuelle arbejdsplads, få straks indholdet fra din smartphone eller tablet op på
skærmen og oplad dine enheder direkte via MHL.15 Boost din multitasking og produktivitet med
Picture-in-Picture eller Picture-by-Picture indstillinger fra dine tilsluttede enheder.

HP Z22n og Z23n Narrow Bezel IPS Displays
Farvekalibreret for ethvert budget
Skab fascinerende billeder med minimale visuelle forstyrrelser på 21,5” eller 23” skærme.

HP Z24nf og Z24nq
Narrow Bezel Display

HP Z24n G2 Narrow Bezel IPS Display
Tag den helt til kanten
Skab et sammenhængende multi-skærm12 setup med 1920 x 1200 opløsning6, så du får det
maximale ud af 24”-skærmen.

HP Z24nq og Z24nf Narrow Bezel IPS Displays
Full og Quad HD
Få et næsten kantfrit, high-definition multi-skærms12 setup med denne 24”-skærm i enten Full
HD (HP Z24nf) eller Quad HD (HP Z24nq).

HP Z27n G2 Narrow Bezel IPS Displays
Kant-til-kant Quad HD
Nyd dit indhold i fantastisk Quad HD på en 27” skærm med en opløsning på 2560 x 14406. Det
næsten kantfrie design på tre sider muliggør en fuldstændig sammenhængende kombination
af flere skærme.12
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HP Z27n G2 Narrow
Bezel Display

HP Ultra High Definition 4K/5K Z
Displays
Styrk dit visuelle arbejdsområde med Ultra High Definition 4K og
5K. Tilslut din skærm til en workstation og dine andre digitale
enheder ved at benytte de mange tilslutningsporte.
HP Z27s IPS UHD 4K Displays
Tilslut dig Ultra High Definition-bevægelsen
Få et skarpere overblik over dine projekter, dokumenter og medier med 8 MP – 4x opløsningen
af Full HD – på en 27” skærm. Arbejd med sRGB farveskala og 1.07 milliarder farver17 og skab
utrolige farvepræsentationer af dine detaljerede, digitale workflows.

HP Z27s IPS UHD 4K
Display

Få straks indholdet fra din smartphone eller tablet op på den store skærm via en nem MHL7 forbindelse, der også holder dine enheder opladet og klar til brug. Boost multitasking og produktivitet med Picture-in-Picture eller Picture-by-Picture indstillinger fra dine tilsluttede enheder.

HP Z27q IPS 5K Display
Gør det realistisk
Redefinér naturtro billedpræsentation på en 27” skærm, som giver dig større skærmareal og
tydelige farver med forbløffende 5K16 teknologi – hele 7x opløsningen af Full HD!

HP Z27q IPS 5K Display

Nyd præcise, fabrikskalibrerede farver for sRGB, Adobe® RGB og BT.709 – samme farvespektrum som Blu-ray medier – fra det øjeblik, du tænder. Få bløde overgange, klare billeder og
utroligt farverige præsentationer til alle dine projekter fra den professionelle 10-bit farvekvalitet og op til 1,07 mia. farver.

HP Specialty Z Displays
HP Z38c Curved Display
Fordyb dig i arbejdet
Fordyb dig fuldstændigt i den buede HP Z38c-skærms enorme elegance. Form møder funktion
med skarpe, panoramiske visninger, så du kan fokusere på dit arbejde.

HP Z38c Curved Display

Der er plads til alle de store ideer med 21:9-billedformatet. Du kan se hele projektet uden
distraherende rammer, når du bruger to skærme. Med ét stort skærmområde kan du være
mere produktiv, når du arbejder i flere programmer.

HP ZVR Virtual Reality Display
Kom lidt tættere på dine projekter
Med HP ZVR 23,6” Virtual Reality Display kan du ændre hele den måde, du tænker, arbejder og
udvikler på. Den første, kommercielle 3D skærm fra HP giver dig en virtuel-holografisk 3D20
gengivelse, så du kan se hver vinkel i realistisk detaljerigdom.
Få en fordybende 3D20 oplevelse med brillerne, hvis fem trackingmarkører bliver registreret af
skærmens sensorer og algoritmer. Hent det holografiske billede, som du kan rotere, manipulere, navigere og zoome ind og ud af med den tilhørende stylus pen.18
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HP Zvr Virtual Reality
Display

HP DreamColor - Prisvindende teknologi

HP DreamColor Z24x
G2 Display

HP DreamColor Z24x G2 Display
Dine drømmes skærm til en helt utrolig pris
Nyd de rene, naturlige farver fra design til produktion med valg af farverum og nem farvekalibrering via trykknapper på den overraskende prisvenlige HP DreamColor Z24x G2-skærm
på 61 cm (24”).

HP DreamColor Z27x Studio Display
Du drømmer det, og vi leverer det i utrolig nøjagtige farver
Arbejd i flotte, gode farver, og gør dine idéer til virkelighed med HP DreamColor Z27x
Studio-skærmen med HP’s uovertrufne kalibreringsmotor, understøttelse af 4K-indhold
og 10-bit-farver, der giver op til 1,07 milliarder farver på skærmen.

HP DreamColor Z27x
Studio Display

HP DreamColor Z32x UHD Display
Største HP DreamColor skærm nogensinde
Sæt din kreativitet fri og få et større overblik over dine projekter, dokumenter og medier med
8 millioner pixels og 4K (3840 x 2160) opløsning12 – 4x traditionel Full HD – fra denne enorme
31,5” skærm, der giver konsistent 10-bit farvepræcision, exceptionel farvekalibrering samt
sRGB, BT709 og Adobe® dækning med HP DreamColor teknologien.

HP DreamColor Z32x
UHD Display

HP DreamColor Z31x Studio Display
Nyd det fantastiske indhold i fuld skærm uden nogen form for skalering, ved at aktivere True
2K-visningstilstanden, når du arbejder i Full HD eller 2K. Den Native Cinema 4K-opløsning og et
17: 9-billedforhold giver dig mulighed for at se hver pixel af dine billeder, uden skalering eller
beskæring.
For mere detaljerede specifikationer og sammenligninger henviser vi til
HP Z Quick Reference Guide

HP DreamColor Z31x
Studio Display

Udvidede Services
Dine oplevelser med HP Z Workstation slutter ikke ved købet, og det
behøver supporten heller ikke at gøre. Med HP’s garantier og tilvalg
af services er du altid sikret den bedst mulige støtte, på det rette
tidspunkt.
HP Garanti
Hver HP Z Workstation leveres som standard med 3-3-3 begrænset garanti (tre år på reservedele, tre år på arbejdstimer og tre år next-day onsite support). Du kan også få account management og premium callcenter support.
PC- og Printer-Services
Bag hver HP Z Workstation finder du en hel infrastruktur af service- og supportpakker, der
sikrer dig maksimal værdi igennem hele dit produkts levetid.
HP Care Pack19
Du kan udvide din begrænsede standard garanti med tilkøb af vores HP CarePacks. Så har du
trygheden ved at være dækket, uanset hvilke udfordringer der viser sig undervejs.
For mere information omkring services: hp.com/go/cpc
15
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Noter
EPEAT®-registreret, hvor det er muligt. EPEAT varierer fra land til land. Se epeat.net for status land for land.
MIL STD 810G er ikke beregnet til at demonstrere egnethed over for det amerikanske militær eller militær brug. Testresultaterne garanterer ikke
fremtidig performance under disse testbetingelser. Skader sket under MIL STD testbetingelser eller andre skader som følge af uheld kræver HP Accidental Damage
Protection Care Pack som tilvalg.
3
Multi-Core er udviklet til at forbedre performance af bestemte softwareprodukter. Det er ikke alle brugere eller softwareapplikationer, der vil have gavn af denne
teknologi. Performance og clockfrekvens varierer afhængigt af belastning samt hardware- og softwarekonfigurationerne. Intel®’s nummersystem er ikke et mål for
øget performance.
4
HP Performance Advisor kræver Windows og en internetforbindelse.
5
HP RGS kræver Windows, Linux® eller Mac® OS X 10.10 og nyere operativsystemer samt internetadgang.
6
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som opgivet af HP’s producenter af komponenter. Reel performance kan variere op eller ned.
7
Thunderbolt™ 2 via et ekstra kort (tilvalg) til Z1, Z240 SFF, Z240 Tower arbejdsstationerne. Thunderbolt kabel og Thunderbolt enhed (sælges separat) skal være
kompatibelt med Windows. Vil du se, om din enhed er Thunderbolt-certificeret for Windows, kan du gå til thunderbolttechnology.net/products.
8
Ikke alle features fås til alle udgaver og versioner af Windows. Systemer kan kræve separat købt hardware, drivere, software eller BIOS opdateringer for at udnytte
Windows funktionalitet fuldt ud. Windows 10 opdateres automatisk og er altid aktiveret. ISP-afgifter kan forekomme, og der kan komme ekstra krav over tid, hvad
angår opdateringer. Se microsoft.com.
9
Systemet er præinstalleret med Windows 7 Professional software og leveres også med licens og media for Windows 10 Pro software. Du må kun bruge én udgave
af Windows software ad gangen. Vil du skifte mellem versioner, skal du afinstallere den ene og installere den anden version. Tag backup af alle data (filer, billeder
etc.) før afinstallering/installering af operativsystemer for at undgå tab af data.
10
Performancemålinger testet med Iometer 1.1.0 med 12 medarbejdere, kødybde på 128, filstørrelse på 128 KB brugt til sekventiel måling, filstørrelse på 4 KB
brugt til random målinger.
11
Maksimal hukommelseskapacitet forudsætter Windows 64-bit operativsystemer eller Linux®. Med Windows 32-bit operativsystemer vil hukommelse over 3 GB
ikke altid være tilgængelig på grund af systemets ressourcekrav.
12
Sælges separat.
13
Kræver flere skærme (sælges separat).
15
Kræver smartphone eller tablet, der er forberedt for MHL eller har en HDMI-dongle, der kan forbindes til skærmen. Se specifikationerne for din mobile enhed.
16
4K indhold kræves for at se det i 4K opløsning.
17
Op til 1,07 mia. farver med A-FRC teknologi.
18
3D briller, 3D brille clip-on og stylus pen er inkluderet.
19
HP Care Packs er tilvalg. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs kan variere afhængig af din geografiske placering. Der kan forekomme restriktioner
og begrænsninger. Service begynder den dato, hardwaren bliver købt. For detaljer, gå til hp.com/go/cpc.
20
3D indhold kræves for 3D performance.
21
Følgende gælder for HP systemer med Intel® 6. generation og fremtidige generationer af processorer for systemer med Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
eller Windows 10 Pro systemer nedgraderet til Windows 7 Professional, Windows 8 Pro eller Windows 8.1: Den version af Windows, der fungerer med den processor eller det chipsæt, der bruges i dette system, har begrænset support fra Microsoft. For mere information om Microsofts support kan du gå til Microsoft’s Support
Lifecycle FAQ på support.microsoft.com/lifecycle.
22
Baseret på stationære arbejdsstationer pr. 14. juni 2017; strøm baseret på processor, grafik, hukommelse og strømforsyning.
For yderligere information gå til hp.com/zworkstations eller kontakt din lokale salgsrepræsentant
1
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