HP ZR24w 61 cm (24") widescreen
LCD-skjerm
Ytelse, kvalitet og stil kommer sammen

HP introduserer en ny skjerm i Performance-serien som har den
ekstreme visuelle ytelsen, 8-veis komfortjusteringer og
strømsparingsfunksjoner som bedriften krever.

Strømeffektivitetsfunksjoner du har råd til
HP ZR24w S-IPS Performance-skjerm ser ikke bare
stilig ut med detaljer i børstet aluminium - den har
også effektivitetsfunksjoner som får den til å skille
seg ut. Den leveres med en strømforsyning som er
mer enn 85 % effektiv 1, og chassiset inneholder
minst 25 % resirkulert harpiks for en mer ansvarlig
ressursutnyttelse. Når du kjøper en HP ZR24w, kan
du stole på at du har valgt mer effektivt og
ansvarlig IT-utstyr.

Justeringsfunksjoner som kroppen vil like
HP ZR24w gir maksimal komfort og best visuell
plassering med et 8-veis justerbart stativ som gir
vipp, rotasjon, sving og en eksklusiv funksjon fra
Performance-serien - søylelengdejustering. Den
fjærbelastede teleskopsøylen gjør det enkelt å øke
komforten, og også produktiviteten, gjennom hele
dagen. Og som en ekstra bonus er integrert
kabelføring gjort enda mer praktisk med et nytt
kabeldeksel som klikkes på.

Banebrytende visuell ytelse
HP ZR24w bidrar til å oppnå maksimal
nøyaktighet med ledende visuell ytelse i en rimelig
pakke. S-IPS-panelet, med innebygd ytelse i
sRGB-klasse (97% dekning av sRGB), gir en
nøyaktig representasjon av fargene som brukes i
tekniske, kreative og profesjonelle applikasjoner
for å sørge for bedre fargenøyaktighet på
skjermen. Med 16,7 millioner visbare farger,
oppløsning på 1920 x 1200, sideforhold på
16:10, 3000:1 dynamisk kontrastforhold og svært
brede visningsvinkler sørger HP ZR24w for
fremragende visuell ytelse. Innganger inkluderer
HDCP-samsvarende DisplayPort og DVI og VGA.
Og til slutt - anvendeligheten er maksimal med HP
Quick Release og integrert 4-porters USB-hub.

Bedre sammen
Oppdag HP Z arbeidsstasjoner som er testet med
alle HP Performance-skjermer og som har en
utfyllende industridesign og høyeffektive
strømforsyninger for å gi en smart og effektiv
arbeidsstasjonsløsning.

HP ZR24w 61 cm (24") widescreen
LCD-skjerm

SPESIFIKASJONER
Paneltype

Bred, aktiv matrise TFT-skjerm

Visningsområde

61 cm (24") widescreen

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

400 cd/m²

Kontrastforhold

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

Responshastighet

5 ms

Innebygd oppløsning

1920 x 1200

Inngangssignal

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

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 90 til 265 V vs ved 47 til 63 Hz

Strømforbruk

95 W maksimum, 85 W typisk, ventemodus1 W

Mål

med fot:42,5 x 23,5 x 55,6 cm
uten fot:36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Vekt

8,5 kgmed fot

Ergonomiske funksjoner

Vipp: - 5 grader til + 30 grader; Sving: ± 45 grader

Miljømessig

Temperatur ved drift:5° C til 35° C; Fuktighet ved drift:20 til 80 % RF

Tillegg (alle selges separat)

HP LCD Speaker Bar (tilleggsutstyr): Speaker Bar drives direkte av skjermen eller PC-en og festes til skjermens nedre kant for å gi full lydstøtte til utvalgte
LCD-skjermer fra HP. Har to høyttalere med fullt lydområde og ekstern kontakt for hodetelefoner. Selges separat, delenummer NQ576AA. Du finner mer
informasjon i spesifikasjonene til produktet. HP USB-grafikkadapter (tilleggsutstyr): muliggjør tilkobling av opptil seks skjermer samtidig, slik at du kan øke
produktiviteten og utføre flere oppgaver i flere åpne programmer. Bruk én adapter til å lage bro mellom en bærbar eller stasjonær PC og en skjerm nummer
to, eller bruk flere adaptere til å koble flere skjermer til hverandre, delenummer NL571AA. Du finner mer informasjon i spesifikasjonene til produktet. HP
sikkerhetslåssett for kontorer (tilleggsutstyr): festes til baksiden av PC-en med en seks fot lang stålkabel som kan brukes til å sikre en PC eller periferutstyr som
mus, tastaturer, skjermer eller USB-sikkerhetsenheter, og beskytte mot uautorisert fjerning ved å feste systemet fysisk til et festepunkt, delenummer PV606AA. Du
finner mer informasjon i spesifikasjonene til produktet.

Sertifisering og overholdelse av lover TCO 5.0-skjermer, ISO 13406-2 VDT Guidelines-godkjenning, CISPR-krav, VCCI-godkjenninger, MIC-krav (Korea), CSA, australsk ACA-godkjenning,
og forskrifter
"GS"-merke, TUV-godkjenninger, CE-merking, FCC-godkjenning, ENERGY STAR®-kvalifisert, Microsoft® Windows®-sertifisering (Microsoft® Windows® 98,
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Windows Vista® Premium)

Programvare

HP Display Assistant er et programverktøy for tyverisikring og skjermjustering, fargekalibrering og sikkerhets-/utstyrsadministrasjon ved hjelp av
DDC/CI-protokollen (Display Data Channel Command Interface) på den tilkoblede PCen.

Garanti

Begrenset 3 års deler-, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

1 Alle ytelsesspesifikasjoner er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter
den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og tjenester

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle
støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig
lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmonterin
g

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP
tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra
HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest
mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

5 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på
stedet

5 år med reparasjon av maskinvareenheten på stedet neste arbeidsdag fra
en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7937E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

