61 cm (24-palčni) monitor LCD širokega
formata HP ZR24w
Zmogljivost, kakovost in stil, združeni v celoto

HP predstavlja novi monitor serije Performance, ki se ponaša z
vizualnimi zmogljivostmi, 8-smerno prilagodljivostjo za večje udobje
in funkcijami za varčevanje z energijo, ki jih zahteva vaše podjetje.

Funkcije za energetsko učinkovitost po ugodni ceni
Zaslon ZR24w S-IPS serije Performance se ne
ponaša zgolj s stilsko izpopolnjenim videzom, k
kateremu pripomorejo poudarki iz brušenega
aluminija, temveč premore tudi funkcije za
energetsko učinkovitost, s katerimi izstopa iz
konkurence. Energetska učinkovitost
pripadajočega napajalnika je večja od 85
odstotkov 1, poleg tega pa ohišje zaslona vsebuje
najmanj 25 odstotkov reciklirane odpadne umetne
smole in tako prispeva k bolj odgovorni uporabi
surovin. Ob nakupu zaslona HP ZR24w ste lahko
prepričani, da ste izbrali bolj učinkovito in
odgovorno opremo za informacijsko tehnologijo.
Vodilna vizualna zmogljivost
Zaslon HP ZR24w pomaga dosegati kar največjo
natančnost s pomočjo vrhunskih tehnologij
vizualne zmogljivosti v cenovno dostopnem
paketu. Matrika vrste S-IPS z zmožnostjo sRGB
(pokriva 97% barvnega prostora sRGB) omogoča
natančno reprodukcijo barv za večjo natančnost
barv, prikazanih na zaslonu, kar pride upoštev pri
uporabi v inženirstvu ter pri ustvarjalni in
profesionalni rabi. S sposobnostjo prikaza 16,7
miljona barv, ločljivostjo 1920 x 1200, razmerjem
stranic 16:10, dinamičnim razmerjem kontrasta
3000:1 in izjemno širokimi vidnimi koti, HP
ZR24w zagotavlja izjemno vizualno zmogljivost.
Priključki vključujejo HDCP-compliant, DisplayPort
ter DVI in VGA. Z mehanizmom HP Quick Release
in vgrajenim zvezdiščem USB s 4 vrati je
izboljšana tudi priročnost.

Funkcije prilagajanja, za katere bo vaše telo
hvaležno
Zaslon HP ZR24w omogoča kar največje udobje
in najboljši vizualni prikaz s pomočjo stojala,
prilagodljivega v 8 smereh, ki omogoča
prilagajanje nagiba, obračanje in vodoravni
zasuk, pa tudi ekskluzivno funkcijo serije
Performance – prilagajanje višine stojala.
Raztegljivo stojalo, ki mu pomaga vzmet, vam
olajša izboljševanje udobja, pa tudi celodnevne
produktivnosti. Ima pa še eno prednost – vgrajeno
upravljanje kablov, ki ga še dodatno olajša novi
odstranljivi pokrov za kable.
Močnejši skupaj
Seznanite se z delovnimi postajami HP Z, ki
predstavljajo prefinjeno in energetsko učinkovito
delovno rešitev, saj so preizkušene z vsemi zasloni
HP Performance in se ponašajo s kakovostnim
industrijskim oblikovanjem ter z napajalniki visoke
učinkovitosti.
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TEHNIČNI PODATKI
Vrsta plošče

Široki zaslon TFT z aktivno matriko

Vidna površina

61 cm (24") širokozaslonsko

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

400 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000:1; 3000:1 DCR (Dinamično razmerje kontrasta)

Odzivnost

5 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1200

Vhodni signal

DisplayPort; DVI-D; VGA; Podpora za HDCP na vratih DisplayPort in DVI

Vhodna moč

Vhodna napetost: Od 90 do 265 V izmeničnega toka, od 47 do 63 Hz

Poraba energije

Največ 95 W, običajno 85 W, v pripravljenosti1 W

Mere

s podstavkom:42,5 x 23,5 x 55,6 cm
brez podstavka:36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Teža

8,5 kgs podstavkom

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 stopinj do 30 stopinj; Vodoravni zasuk: ± 45 stopinj

Okolju prijazno

Delovna temperatura:Od 5 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 20 do 80 % RH

Možnosti (vsaka naprodaj posebej)

Dodatni zvočniki HP LCD Speaker Bar: napajajo se neposredno iz monitorja ali računalnika. Enostavno jih pritrdite na spodnji del okvirja monitorja in tako
izbranim HP-jevim monitorjem LCD omogočite popolno avdio podporo. Vključuje dva zvočnika s celotnim zvočnim razponom in zunanji priključek za slušalke.
Naprodaj posebej, številka dela: NQ576AA. Več informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka. Dodatni HP-jev grafični vmesnik USB: omogoča
povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo
prenosnega ali namiznega računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov, številka dela: NL571AA. Več
informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka. Dodatni komplet HP Business PC Security Lock: vsebuje dvometrski jekleni kabel, ki se pritrdi na zadnjo stran
računalnika in s katerim lahko zavarujete računalnik ali zunanje naprave, kot so miške, tipkovnice ali varnostne naprave USB, pred nepooblaščeno
odstranitvijo, tako da sistem fizično povežete s pritrditveno točko, številka dela: PV606AA. Več informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka.

Certifikat in skladnost

Zasloni TCO 5.0, odobritev smernic ISO 13406-2 VDT, zahteve CISPR, odobritve VCCI, zahteve MIC (za Korejo), CSA, odobritev ACA (za Avstralijo),
označba »GS«, odobritve TUV, označba CE, odobritev FCC, skladno s standardom ENERGY STAR®, preverjeno za delovanje z operacijskimi sistemi
Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP in Windows Vista® Premium)

Programska oprema

HP Display Assistant je programska oprema, ki omogoča možnosti za preprečevanje kraje, prilagajanje monitorja, kalibracijo barv in upravljanje
varnosti/sredstev prek protokola Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) priključenega računalnika.

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

1 Vsi tehnični podatki zmogljivosti predstavljajo običajne tehnične podatke, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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Pripomočki in storitve

Nastavek HP LCD
Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite
večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim
spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Mehanizem za zaslon
LCD Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo
standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi
namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali
vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

5-letna podpora za
strojno opremo
naslednji delavnik na
mestu

Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, ste upravičeni do 5-letne
možnosti popravila enote strojne opreme z obiskom HP-jevega
usposobljenega tehnika pri stranki naslednji dan.

Številka izdelka: U7937E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

