HP Compaq ZR24w 61 cm (24") bred
LCD-skærm
Ydelse, kvalitet og stil i ét

HP introducerer en ny serie Performance-skærme med ekstrem visuel
ydelse, 8 komfortjusteringer samt de strømbesparende funktioner,
som virksomhederne kræver.

Strømeffektive funktioner, der er til at betale
HP ZR24w S-IPS Performance-serieskærmen er ikke
bare flot med børstet aluminium, men har også
effektive egenskaber, der gør, at man lægger
mærke til den. Den leveres med en strømforsyning
med mere end 85% effektivitet 1, og kabinettet
indeholder mindst 25% genbrugsharpiks, og der
er således også tænkt på miljøet. Når du køber en
HP ZR24w, ved du, at du har valgt mere effektivt
og ansvarligt it-udstyr.

Justeringsfunktioner, kroppen sætter pris på
HP ZR24w giver maksimal komfort og de bedste
betragtningsvinkler med justerbart stativ med 8
indstillinger, vipning, pivot og drejning plus
stativhøjdejustering, som kun findes på
Performance-serien. Dette teleskopstativ med fjeder
gør det nemt at indstille skærmen, så du sidder
behageligt og kan få mere fra hånden. Endelig
har det aldrig vært nemmere at holde styr på
kablerne med det nye kabeldæksel.

Fantastik visuel ydelse
HP ZR24w er med til at sikre maksimal
nøjagtighed med førende teknologier i en løsning
til en overkommelig pris. S-IPS panelet med
oprindelig sRGB-klasse ydelse (97% dækning af
sRGB) giver en nøjagtig gengivelse af de farver,
der bruges i tekniske, kreative og professionelle
applikationer, så der fås en bedre
farvenøjagtighed på skærmen. Med 16,7M
visbare farver, opløsning på 1920 x 1200,
16:10-format, 3000:1 dynamisk kontrastforhold
og ultrabrede betragtningsvinkler giver HP ZR24w
utroligt flotte skærmbilleder. Der er
HDCP-kompatible DisplayPort, DVI og VGA.
Endelig er bekvemmeligheden i højsæde med HP
Quick Release og integreret 4-ports USB-hub.

Bedre sammen
Oplev HP Z Workstations, der er testet sammen
med alle HP Performance-skærme. De har et smart
industrielt design, der passer til skærmene, samt
effektive strømforsyninger, så der fås en smart og
strømeffektiv løsning.

HP Compaq ZR24w 61 cm (24") bred
LCD-skærm

SPECIFIKATIONER
Paneltype

Bred active matrix TFT

Synligt billedområde

61 cm (24") bredskærm

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

400 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1; 3000:1 DCR (Dynamic Contrast Ratio)

Opdateringshastighed

5 ms

Oprindelig opløsning

1920 x 1200

Indgangssignal

DisplayPort; DVI-D; VGA; HDCP-understøttelse på DisplayPort og DVI

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 90 til 265 VAC, 47 til 63 Hz

Strømforbrug

Maks. 95 watt, typisk 85 watt, standby1 W

Mål

med fod:42,5 cm x 23,5 cm x 55,6 cm
uden fod:36,2 cm x 8,65 cm x 55,6 cm

Vægt

8,5 kgmed fod

Ergonomiske egenskaber

Hældning: - 5 grader til + 30 grader; Drejning: ± 45 grader

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5° C til 35° C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Tilbehør (skal anskaffes særskilt)

HP LCD Speaker Bar (ekstraudstyr): Speaker Bar-enheden, der får strøm direkte fra skærmen eller pc'en, monteres nemt på skærmens nederste kant og sikrer
fuld lydunderstøttelse på udvalgte HP LCD-skærme. Egenskaberne omfatter to højttalere med fuldt lydinterval og eksternt stik til hovedtelefoner. Sælges separat,
produktnummer . Du kan finde flere oplysninger i produktets QuickSpecs. HP USB-grafikadapter (ekstraudstyr): Til tilslutning af op til 6 skærme på en gang, så
produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og den anden skærm, eller brug flere
adaptere til at tilslutte flere skærme med hinanden. Produktnummer NL571AA. Du kan finde flere oplysninger i produktets QuickSpecs. HP Business
sikkerhedslåsesæt (ekstraudstyr): Monteres bag på pc'en med et 6' stålkabel, der kan bruges til at sikre en pc eller ydre enheder som f.eks. mus, tastaturer,
skærme eller USB-sikkerhedsenheder, så de er beskyttes mod uautoriseret fjernelse ved fysisk at fastgøre systemet til et forankringspunkt. Produktnummer
PV606AA. Du kan finde yderligere oplysninger i produktets QuickSpecs.

Certificering og overensstemmelser

TCO 5.0-skærme, godkendelse i henhold til ISO 13406-2 VDT-retningslinjer, CISPR-krav, VCCI-godkendelser, MIC-krav (koreansk), CSA, australsk
ACA-godkendelse, "GS"-mærke, TUV-godkendelser, CE-mærkning, FCC-godkendelse, ENERGY STAR®-mærket, Microsoft® Windows®-certificering
(Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Windows Vista® Premium)

Software

Med HP Display Assistant-programmet, der er med til at beskytte mod tyveri, kan du justere skærmen, kalibrere farver samt styre sikkerhed og aktiver vha.
protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på en tilsluttet pc.

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

1 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører
den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og services

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har
adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt
lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP
tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter.
Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan
udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

5 års reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet
udført af HP-godkendt tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: U7937E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

