HP ZR24w 61 cm-es (24"-es) széles
képernyős LCD monitor
Teljesítmény, minőség és elegancia együtt

A HP bemutatja a Performance sorozatú monitorok szédítő vizuális
teljesítményt, nyolc különböző irányú kényelmi beállítást és a
vállalkozások által igényelt energiatakarékos funkciókat nyújtó új
típusát.

Kedvező árú energiahatékonysági funkciók
A csiszolt alumíniumrészleteket megcsillantó HP
ZR24w S-IPS Performance sorozatú monitor nem
csupán elegáns megjelenésű, de a kategóriájában
kiemelkedő energiahatékonysági jellemzőket is
felmutat. Gyári tápegysége több mint 85%-os
hatásfokú 1, burkolata pedig a felelősségteljes
erőforrás-felhasználás érdekében legalább
25%-ban fogyasztói felhasználás után
újrahasznosított gyantát tartalmaz. A HP ZR24w
monitorok vásárlói garantáltan hatékonyabb és
felelősségteljesebb informatikai eszközt kapnak.
Élenjáró vizuális teljesítmény
A HP ZR24w kedvező árú csomagban, élvonalbeli
vizuálisteljesítmény-technológiákkal segíti a
maximális pontosság elérését. A fokozott
képernyő-színhelyesség érdekében a tervezési,
kreatív és professzionális alkalmazásokban
használt színek pontos visszaadásáról a natív
sRGB szintű teljesítménnyel (az sRGB 97%-os
lefedésével) rendelkező S-IPS panel gondoskodik.
A 16,7 millió megjeleníthető színnel, 1920 x
1200 pixel felbontással, 16:10 képaránnyal,
3000:1 dinamikus kontrasztaránnyal és
szuperszéles betekintési szögekkel rendelkező HP
ZR24w kiemelkedő vizuális teljesítményt garantál.
A bemenetek között megtalálható a
HDCP-megfelelőségű DisplayPort, DVI és VGA
csatlakozó. Végül a maximális kényelmet a HP
gyorskioldó és a beépített 4 portos USB-elosztó
biztosítja.

Testet kényeztető beállítási funkciók
Döntést, elforgatást és elfordítást, valamint a csak
a Performace sorozatra jellemző
oszlopmagasság-állítást biztosító, nyolc irányban
kényelmesen beállítható állványa révén a HP
ZR24w maximális kényelmet és kiváló vizuális
elhelyezést biztosít. A rugós teleszkópos oszlop
egész nap megkönnyíti a kényelem és a
termelékenység fokozását. Végül, további
ajándékként, az új, rápattintható kábelfedővel a
beépített kábelrendezés még kényelmesebbé vált.
Együtt jobb
A testre szabott megoldást jelentő HP Z
munkaállomásokat mindegyik HP Performance
kijelzővel tesztelik, és elismert ipari
formatervezésük, valamint nagy hatékonyságú
tápegységeik révén intelligens és hatékony
munkaállomás-megoldást jelentenek.
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SPECIFIKÁCIÓK
Paneltípus

Széles képarányú, aktív mátrixos TFT

Látható képterület

61 cm (24") széles képernyő

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

400 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1; 3000:1 DCR (dinamikus kontrasztarány)

Válaszidő

5 ms

Natív felbontás

1920 x 1200

Bemeneti jel

DisplayPort; DVI-D; VGA; HDCP-támogatás a DisplayPort és a DVI csatlakozón

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 90–265 V~, 47–63 Hz

Energiafogyasztás

95 W maximális, 85 W jellemző, készenlét1 W

Méretek

talppal együtt:42,5 x 23,5 x 55,6 cm
talp nélkül:36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Súly

8,5 kgtalppal együtt

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +30 fok között; Forgatás: ± 45 fok

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–35 °C; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Opciók (mindegyik külön
vásárolható meg)

Opcionális HP LCD hangszóróléc: a tápellátást közvetlenül a monitorról vagy számítógépről szerző és a monitor alszó szélére rásimuló hangszóróléc teljes
értékű hangkiegészítést nyújt egyes HP LCD-monitorokhoz. A szolgáltatások közt a teljes hangtartományt lefedő hangszórópár és külső fejhallgató-csatlakozó
is található. Külön vásárolható meg, cikkszám NQ576AA. További tudnivalókat a termék rövid ismertetője tartalmaz. Opcionális HP USB grafikus adapter:
lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a termelékenység fokozásának és a több nyitott alkalmazás között egyidejűleg végzett munka
segítésének érdekében. Egy adapterrel egy noteszgép vagy asztali számítógép és egy második monitor köthető össze, vagy több adapterrel számos kijelző
egymással is összeköthető., cikkszám NL571AA. További tudnivalókat a termék rövid ismertetője tartalmaz. Opcionális HP üzleti biztonságizár-készlet: a
számítógép hátuljához egy közel kétméteres acélkábellel csatlakozik, amellyel a számítógép vagy a perifériák, pl. egerek, billentyűzetek, monitorok vagy
USB-s biztonsági eszközök fizikailag egy rögzítési ponthoz köthetők, így megakadályozható jogosulatlan eltávolításuk, cikkszám: PV606AA. További
tudnivalókat a termék rövid ismertetője tartalmaz.

Tanúsítvány és megfelelőség

TCO 5.0 kijelzők, ISO 13406-2 VDT irányelvek szerinti jóváhagyás, CISPR-követelmények, VCCI-jóváhagyások, MIC (koreai) követelmények, CSA, ausztrál
ACA jóváhagyás, "GS" jelölés, TÜV-jóváhagyások, CE jelölés, FCC-jóváhagyás, ENERGY STAR® minősítés, Microsoft® Windows® tanúsítvány (Microsoft®
Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP és Windows Vista® Premium)

Szoftver

A HP Display Assistant szoftversegédeszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével biztosítja
a lopásvédelmet, a monitor beállításainak kezelését, a színbeállítást és a biztonsági beállítások/eszközök kezelését.

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

1 Minden teljesítményjellemző a HP összetevők gyártói által megadott általános jellemző
a tényleges teljesítmény lehet nagyobb vagy kisebb is
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Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás
kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és
külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor
gyorskioldó rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a
VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos
monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis
állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület
legjobb kihasználhatóságát.
Termékszám: EM870AA

5 év hardvertámogatás
– következő
munkanapon esedékes
helyszíni kiszállás

5 év következő munkanapi helyszíni javítás HP minősítéssel rendelkező
szakemberrel a meghibásodott hardveregységhez, ha a probléma távolról
nem oldható meg.

Termékszám: U7937E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

