Širokouhlý 61 cm (24") LCD monitor HP
ZR24w
Výkon, kvalita a štýl prichádzajú spolu

HP predstavuje monitor novej série Performance Series s extrémnym
vizuálnym výkonom, 8-cestné komfortné nastavenia a šetriace
vlastnosti pre požiadavky vášho podniku.

Energeticky efektívne možnosti, ktoré si môžete
dopriať
Monitor HP ZR24w S-IPS Performance Series
nielen, že vyzerá štýlovo vďaka leštenému hliníku,
ale obsahuje tiež efektívne vlastnosti, ktoré
vynikajú v celom balení. Obsahuje napájací
adaptér s väčšou ako 85% účinnosťou 1 a skrinka
obsahuje minimálne 25% pozákazníckej
recyklovanej živice pre ešte väčšie využitie
dostupných zdrojov. Keď kúpite HP ZR24w,
môžete sa si byť istý, že ste si vybrali efektívnejšie
a zodpovednejšie IT zariadenie.

Možnosti nastavenia si bude vaše telo vážiť
HP ZR24w poskytuje maximálny komfort a
najlepšie vizuálne polohovanie s 8 cestným
komfortným nastavením stojana, ktorý poskytuje
nastavenie sklonu, osi a natočenia plus exkluzívne
funkcie série Performance Series, nastavenie výšky.
Tento odpružený teleskopický stĺpec zjednodušuje
zvýšenie vášho komfortu a tiež produktivity počas
celého dňa. Nakoniec, pridaný bonus,
integrovaná správa káblov je vyrobená ešte
praktickejšie s novým zaklápacím krytom pre
káble.

Skutočne výnimočný vizuálny výkon
HP ZR24w pomáha dosiahnuť maximálnu
presnosť so špičkovými technológiami pre vizuálny
výkon v dostupnom balení. Panel S-IPS s natívnym
výkonom triedy sRGB (97% pokrytie sRGB),
poskytuje presnú reprezentáciu farieb použitých
pri vývoji, tvorení a profesionálnych aplikáciách
pre rozšírenú presnosť farieb na obrazovke. S
16,7M zobraziteľných farieb, rozlíšením 1920 x
1200, pomerom strán 16:10, dynamickým
kontrastným pomerom 3000:1 a ultraširokouhlým
zobrazením poskytuje HP ZR24w výnimočný
vizuálny výkon. Vstupy zahŕňajú DisplayPort
kompatibilný s HDCP a DVI a VGA. A nakoniec,
praktickosť je maximalizovaná vďaka HP Quick
Release a integrovaným 4-portovým USB
rozbočovačom.

Komplexné riešenia
Objavte spoločníka, pracovné stanice HP, ktoré sú
testované so všetkými monitormi HP Performance a
majú vynikajúci továrenský dizajn a napájanie s
vysokou účinnosťou pre šikovné a energeticky
efektívne pracovné stanice.

Širokouhlý 61 cm (24") LCD monitor HP
ZR24w

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna širokouhlá matica TFT

Viditeľná oblasť obrazu

Širokouhlá 61 cm (24") obraz.

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

400 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1; 3000:1 DCR (dynamický kontrastný pomer)

Rýchlosť odpovede

5 ms

Natívne rozlíšenie

1 920 x 1 200

Vstupný signál

DisplayPort; DVI-D; VGA; Podpora HDCP pri DisplayPort a DVI

Príkon

Vstupné napätie: Striedavý prúd 90 - 265 V, 47 až 63 Hz

Príkon

Max. 95 W, typická 85 W, pohotovostný režim1 W

Rozmery

so stojanom:42,5 x 23,5 x 55,6 cm
bez stojana:36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Hmotnosť

8,5 kgso stojanom

Ergonomické vlastnosti

Sklon: - 5 stupňov až + 30 stupňov; Otáčanie: ± 45 stupňov

Okolitý

Prevádzková teplota:5° C až 35° C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Voliteľné (predáva sa samostatne)

Voliteľný reproduktorový panel HP LCD Speaker Bar: napájanie priamo z monitora alebo z počítača, dokonalé pripojenie reproduktorového panela k spodnej
obrube monitora poskytuje plnú podporu zvuku na vybraných LCD monitoroch HP. Funkcie zahŕňajú duálne reproduktory s plným zvukovým rozsahom a
externý konektor na slúchadlá. Predáva sa samostatne, číslo súčasti NQ576AA. Ďalšie informácie nájdete v špecifikáciách produktu. Voliteľný USB grafický
adaptér HP: umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách.
Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na pripojenie
niekoľkých displejov navzájom, číslo súčasti NL571AA. Ďalšie informácie nájdete v špecifikáciách produktu. Voliteľný bezpečnostný zámok HP Business
Security Lock: upevňuje sa k zadnej časti počítača pomocou takmer 2-metrového oceľového kábla, ktorý sa dá pomocou ukotvenia použiť na zabezpečenie
počítača alebo periférnych zariadení, ako sú myš, klávesnica, monitor alebo bezpečnostné USB zariadenia, a chrániť ich tak pred nepovoleným odobratím,
číslo súčasti PV606AA. Ďalšie informácie nájdete v špecifikáciách produktu.

Osvedčenie a zhoda

Zobrazenia TCO 5.0, v súlade so smernicou ISO 13406-2 VDT, požiadavky CISPR, schválenia VCCl, Požiadavky MIC (Kórea), CSA, Austrálske osvedčenie
ACA, označenie „GS“, schválenia TUV, označenie CE, schválenie FCC, vyhovuje norme ENERGY STAR®, certifikát Microsoft® Windows® (Microsoft®
Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Windows Vista® Premium)

Softvér

HP Display Assistant je softvérová pomôcka, ktorá má funkcie na odradenia od krádeže a nastavenie monitora, kalibráciu farieb a zabezpečenie alebo
spravovanie majetku pomocou protokolu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) pripojeného stolného počítača.

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

1 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia HP súčiastok
skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
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Príslušenstvo a služby

Reproduktorový panel
HP LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné
podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným
zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

Monitor HP LCD
montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP
thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie
stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu
alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň

5 ročná oprava na mieste pre pokazené hardvérové zariadenie v
nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti HP, ak sa
problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: U7937E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

