HP ZR24w 61 cm (24 inç) Geniş Ekran LCD
Monitör
Performans, kalite ve tarz bir araya geldi

HP, son derece yüksek bir görsel performans, 8 yönlü rahatlık
ayarları ve işiniz için gerekli olan güç tasarrufu özelliklerini sağlayan
yeni bir Performance Serisi monitörü sunar.

Bütçenizi sarsmayacak güç verimliliği özellikleri
HP ZR24w S-IPS Performance Serisi monitör, mat
alüminyum öğeleriyle çok şık bir görünüme
sahiptir, aynı zamanda verimlilik özellikleriyle de
rakiplerinin önüne geçer. Kaynakların daha
sorumluca kullanılması için, %85'ten fazla
verimlilikle 1 çalışan bir güç kaynağına sahiptir ve
kasası en az %25 oranında tüketici sonrası geri
dönüştürülmüş reçine içerir. Bir HP ZR24w satın
aldığınızda, daha verimli ve çevre dostu bir BT
donanımı seçtiğinizden emin olabilirsiniz.
Göz kamaştıran görsel performans
HP ZR24w, uygun fiyatlı bir pakette sunulan en
ileri görsel performans teknolojileriyle maksimum
doğruluğun elde edilmesine yardımcı olur. Özgün
sRGB sınıfı performanslı (%97 sRGB kapsamı)
S-IPS panel, ileri düzeyde ekran rengi doğruluğu
gerektiren mühendislik uygulamaları ile yaratıcı ve
profesyonel uygulamalarda kullanılan renklerde
doğruluk sağlar. 16,7M görüntülenebilir renk,
1920 x 1200 çözünürlük, 16:10 en boy oranı,
3000:1 dinamik kontrast oranı ve son decerece
geniş görüş açılarıyla HP ZR24w olağanüstü bir
görsel performans sunar. Girişler arasında, HDCP
uyumlu DisplayPort ve DVI ile VGA yer alır. Son
olarak, HP Quick Release ve tümleşik 4 bağlantı
noktalı USB hub ile kullanışlılık en üst düzeye
çıkarılmıştır.

Vücudunuzu çok rahatlatacak ayarlama özellikleri
HP ZR24w, eğme, eksen etrafında dönme, sağa
sola dönme ve Performance Serisi'nin özel bir
özelliği olan ayak sütunu yüksekliği
ayarlanabilirliği olanaklarını sağlayan bir 8 yönlü
rahatlık ayarına imkan veren ayakla, maksimum
rahatlığı ve görsel bakımdan en iyi konumu
bulmanızı sağlar. Bu yay destekli iç içe geçen
ayak sütunu, gün boyunca rahatlığınızı ve
üretkenliğinizi artırmayı kolaylaştırır. Ayrıca, ekstra
bir özellik olarak, tümleşik kablo yönetimi, geçmeli
yeni bir kablo kılıfıyla çok daha kullanışlı bir hale
getirilmiştir.
Birlikte daha iyi
Tüm HP performans ekranlarıyla birlikte test edilen
ve akıllı ve verimli bir iş istasyonu sağlamak için
tamamlayıcı bir endüstriyel tasarıma ve yüksek
verimlilikli güç kaynaklarına sahip olan HP Z İş
İstasyonlarını keşfedin.
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ÖZELLİKLER
Panel türü

Geniş aktif matriks TFT

Görüntülenebilir resim alanı

61 cm (24 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

400 cd/m²

Kontrast oranı

1000:1; 3000:1 DCR (Dinamik Kontrast Oranı)

Yanıt hızı

5 ms

Gerçek çözünürlük

1920 x 1200

Giriş sinyali

DisplayPort; DVI-D; VGA; DisplayPort ve DVI'da HDCP desteği

Giriş gücü

Giriş voltajı: 90 - 265 VAC, 47 - 63 Hz

Güç tüketimi

95 W maksimum, 85 W standart, beklemede1 W

Boyutlar

ayaklı:42,5 x 23,5 x 55,6 cm
ayak hariç:36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Ağırlık

8,5 kgayaklı

Ergonomik özellikler

Eğim: - 5 derece ila + 30 derece Sağa sola dönüş: ± 45 derece

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5° C ila 35° C; Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN

Seçenekler (her biri ayrı satılır)

İsteğe bağlı HP LCD Hoparlör Çubuğu: Monitör veya bilgisayardan doğrudan güç alır, Hoparlör Çubuğu belirli HP LCD monitörlerine tam ses desteği
sağlamak üzere monitörün alt kısmına sorunsuzca takılır. Tam ses aralığı ile çift hoparlör özelliği ve harici kulaklık jakı içerir. Ayrıca satılır, parça numarası
NQ576AA. Daha fazla bilgi için ürünün Özet Teknik Özellikler belgesine bakın. İsteğe Bağlı USB Grafik Bağdaştırıcısı: üretkenliği artırmanıza ve birçok açık
uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar veya
masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek bir Bağdaştırıcı ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Bağdaştırıcı
kullanın, parça numarası NL571AA. Daha fazla bilgi için ürünün Özet Teknik Özellikler belgesine bakın. İsteğe bağlı HP Kurumsal Güvenlik Kilit Seti: bir
bilgisayarı veya fare, klavye, monitör ya da USB güvenlik aygıtları gibi çevre birim aygıtlarını güvenceye almak için kullanılabilen 180 cm'lik çelik kablo ile
bilgisayarın arkasına takılır, böylece sistemi fiziksel olarak bir sabitleme noktasına bağlayarak aygıtların izinsiz çıkarılmasına karşı koruma sağlar, parça
numarası PV606AA. Daha fazla bilgi için ürünün Özet Teknik Özellikler belgesine bakın.

Sertifikalar ve uyumluluk

TCO 5.0 Ekranlar, ISO 13406-2 VDT Kuralları Onayı, CISPR Şartları, VCCI Onayları, MIC (Kore) Şartları, CSA, Avustralya ACA Onayı, “GS” İşareti, TUV
Onayları, CE İşareti, FCC Onayı, ENERGY STAR® onaylı, Microsoft® Windows® Sertifikası (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP ve Windows Vista® Premium)

Yazılım

HP Display Assistant, bağlı PC'nin Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokolünü kullanarak hırsızlığa önlem almaya ve monitör ayarının,
renk ayarının ve güvenlik/varlık yönetiminin yapılmasına olanak veren bir yazılım yardımcı programıdır.

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir
gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Hoparlör
Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak
üzere tam multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön
yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

HP LCD Monitör Hızlı
Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve
diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj
çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına
bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

5 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde, HW Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, arızalanan donanım biriminiz için HP onaylı
bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti.

Ürün numarası: U7937E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

