HP ZR24w -LCD-laajakuvanäyttö, 61 cm (24
tuumaa)
Suorituskykyä, laatua ja tyyliä yhdessä

HP tuo Performance-sarjaan uuden visuaaliselta suorituskyvyltään
erinomaisen näytön, jonka voi säätää kahdeksaan eri asentoon ja
jonka virransäästötoiminnot vastaavat yrityskäytön vaatimuksia.

Edulliset virransäästötoiminnot
Performance-sarjan HP ZR24w S-IPS -näytön
harjatusta alumiinista valmistetut yksityiskohdat
näyttävät tyylikkäiltä, mutta niiden lisäksi näyttö
erottuu joukosta myös tehokkuutta lisäävien
toimintojensa puolesta. Sen verkkolaite toimii yli
85 %:n teholla 1 ja alustan materiaali on
vähintään 25-prosenttisesti kierrätettyä hartsia,
joten resursseja on käytetty vastuullisesti. HP
ZR24w -näytön hankkimalla voi varmistaa, että
käytössä on tehokkaat ja vastuulliset laitteet.

Säätömahdollisuudet takaavat mukavan asennon.
HP ZR24w on mukava käyttää ja helppo asettaa
parhaaseen mahdolliseen katseluasentoon, sillä
sen saa kahdeksaan eri asentoon kallistamalla,
kiertämällä ja kääntämällä sekä käyttämällä vain
Performance-sarjaan kuuluvaa varren korkeuden
säätöä. Jousitettu teleskooppivarsi parantaa
käyttömukavuutta ja työskentelyn tehoa koko
päivän. Lisäksi helppokäyttöisyyttä lisää integroitu
kaapelinhallinta ja sen uusi itsestään lukkiutuva
kaapelisuojus.

Uraauurtavaa visuaalista suorituskykyä
HP ZR24w helpottaa tarkkaa työskentelyä ja
tarjoaa markkinoiden johtavaa visuaalista
tekniikkaa edullisessa paketissa. S-IPS-paneeli ja
sRGB-luokkainen alkuperäisvärilaatu (kattaa 97 %
sRGB-väriprofiilista) takaavat värien tarkkuuden
teknisessä suunnittelussa ja luovassa
ammattikäytössä. HP ZR24w ja sen 16,7
miljoonaa väriä, 1920×1200 kuvapisteen
tarkkuus, kuvasuhde 16:10, dynaaminen
kontrastisuhde 3000:1 ja laaja katselukulma
tarjoavat huipputason visuaalista suorituskykyä.
Tuloliitäntöihin kuuluvat HDCP-yhteensopiva
DisplayPort-liitäntä sekä DVI- ja VGA-liitäntä.
Käyttömukavuuden viimeistelevät HP Quick
Release -asennus ja integroitu neliliitäntäinen
USB-keskitin.

Paremmin yhdessä
Tutustu erikseen myytäviin HP Z -työasemiin, jotka
on testattu yhdessä HP Performance -näyttöjen
kanssa. Kätevissä ja virtaa säästävissä
työasemissa on tehokas ammattikäyttöön
suunniteltu virtalähde.
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TEKNISET TIEDOT
Paneelityyppi

Laajakuvainen TFT-aktiivimatriisinäyttö

Näyttöala

laajakuva 61 cm (24")

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

400 cd/m²

Kontrastisuhde

Dynaaminen kontrastisuhde (DCR) 1000:1; 3000:1

Vasteaika

5 ms

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 200

Sisääntulosignaali

DisplayPort-liitäntä DVI-D-liitäntä; VGA-liitäntä; HDCP-tuki DisplayPort- ja DVI-liitäntöihin

Virransyöttö

Tulojännite: vaihtovirta 90–265 V, 47–63 Hz

Virrankulutus

Enintään 95 W, normaali 85 W, valmiustila1 W

Mitat

jalustan kanssa:42,5 × 23,5 × 55,6 cm
ilman jalustaa:36,2 × 8,65 × 55,6 cm

Paino

8,5 kgjalustan kanssa

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–+30 astetta; Kierto: ±45 astetta

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:20–80 % RH

Vaihtoehdot, myydään erikseen

Valinnainen HP LCD Speaker Bar: tämä lisävaruste, joka saa virtansa suoraan näytöstä tai tietokoneesta ja joka kiinnitetään näytön alaetulevyyn, tuo täyden
ääniominaisuuksien tuen tiettyihin HP:n nestekidenäyttöihin. Siinä on kaksi täyden äänialueen kaiutinta ja ulkoinen kuulokeliitäntä. Myydään erikseen,
osanumero NQ576AA. Lisätietoja on tuotteen QuickSpecs-tiedoissa. Valinnainen HP:n USB-grafiikkasovitin: mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan ja pöytäkoneen
keskenään, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Osanumero NL571AA. Lisätietoja on tuotteen QuickSpecs-tiedoissa. Lisävarusteena HP
Business Security -turvalukkosarja: kiinnitetään tietokoneen takaosaan kaksimetrisellä teräsvaijerilla, jonka avulla voidaan suojata tietokoneen lisäksi
oheislaitteet, esimerkiksi hiiret, näppäimistöt, näytöt tai USB-suojalaitteet kiinnittämällä järjestelmä fyysisesti ankkurointipisteeseen. Osanumero PV606AA.
Lisätietoja on tuotteen QuickSpecs-tiedoissa.

Varmenteet ja yhteensopivuus

TCO 5.0 -näytöt, ISO 13406-2 VDT -ohjeiden mukainen, CISPR-vaatimukset täyttävä, VCCI-hyväksynnät, MIC-vaatimukset täyttävä (Korea), CSA,
ACA-hyväksyntä (Australia), GS-merkintä, TUV-hyväksynnät, CE-merkintä, FCC-hyväksyntä, ENERGY STAR® -hyväksyntä, Microsoft® Windows® -sertifioitu
(Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ja Windows Vista® Premium)

Ohjelmisto

HP Display Assistant -ohjelmisto sisältää varkaudenesto-ominaisuudet ja mahdollistaa näytön säädön, värien kalibroinnin sekä suojauksen ja resurssien
hallinnan näyttöön liitetyn tietokoneen Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) -protokollan avulla.

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

1 Suorituskykyä koskevat tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja
todellinen suorituskyky voi olla korkeampi tai alhaisempi.
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Lisävarusteet ja palvelut

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet
multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet,
joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP
Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja
muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan
telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n
valtuutettu asentaja korjaa viallisen laitteen tiloissasi seuraavana
arkipäivänä.

Tuotenumero: U7937E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

