HP ZR22w 54,6-cm (21,5-inch) breedbeeld
LCD-monitor
Nog nooit was een energie-efficiënt scherm zo mooi

HP introduceeert een nieuwe Performance serie monitor met de
weergaveprestaties die gebruikers wensen en de gunstige prijs en
energiezuinigheid en efficiency die bedrijven nodig hebben.

Wij blijven ons inzetten voor milieuvriendelijk
producten
De HP ZR22w ziet er uit als een standaard
54,6-cm (21,5-inch) Performance serie monitor,
maar hij onderscheidt zich door zijn
milieukenmerken. Ten eerste heeft hij een meer
dan 85% efficiënte voeding 1 en een
energiezuinig scherm, waardoor hij efficiënter is
dan eerdere Performance serie modellen.
Daarnaast bevat de stijlvolle aluminum behuizing
minimaal 25% door consumenten gerecycled
kunsthars voor een verantwoord gebruik van
grondstoffen. Tenslotte is de ZR22w is ENERGY
STAR® 5.0-gekwalificeerd, met goud bekroond
door EPEAT® 2 en TCO gecertificeerd Displays
5.0, zodat u zeker weet dat u verantwoorde
IT-apparatuur heeft gekocht.
Ongekende grafische prestaties voor een gunstige
prijs
De HP ZR22w waarborgt een maximale
accuratesse met toonaangevende
weergavetechnologie in een gunstig geprijsd
model. Dit S-IPS scherm met standaard
sRGB-klasse prestaties (96% van de sRGB-kleuren)
biedt een accurate weergave van kleuren in
technische, creatieve en professionele applicaties
voor accurate schermkleuren. Met 16,7 miljoen
zichtbare kleuren, Full HD 3 (1920 x 1080
resolutie), een aspectverhouding van 16:9,
3000:1 dynamische contrastverhouding en
ultra-brede inkijkhoeken biedt de ZR22w een
uitstekende weergave. HDCP-compatibele
DisplayPort en DVI- en VGA-ingangen zijn
beschikbaar. Tenslotte is het gebruiksgemak

geoptimaliseerd met de ingebouwde 4-poorts USB
hub en de HP Quick Release.
Comfortabel werken. Productiever werken.
De HP ZR22w biedt een optimaal comfort en de
beste kijkpositie met een 8-voudig verstelbare voet
die kantelt, roteert, draait en een in hoogte
verstelbare kolom heeft, zodat u de gehele dag
comfortabel en productief kunt werken. Bovendien
is het geïntegreerde kabelbeheer gemakkelijker
geworden dankzij de nieuwe opklikbare
kabelafdekplaat.
Samen is beter
HP Z workstations (apart aan te schaffen) zijn
getest met alle HP Performance monitoren en
hebben een bijpassend high-tech ontwerp en
high-efficiency voedingen voor een mooie,
energiezuinige workstationoplossing.
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SPECIFICATIES
Type paneel

Breedbeeld actieve-matrix TFT

Zichtbaar beeldgebied

54,6-cm (21,5-inch) breedbeeld

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1; 3000:1 DCR (dynamische contrastverhouding)

Responssnelheid

8 ms

Standaardresolutie

1920 x 1080

Invoersignaal

DisplayPort; DVI-D; VGA; HDCP-ondersteuning op DisplayPort en DVI

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz

Stroomverbruik

Max 44 Watt, gem 33,5 Watt, standby1 W

Afmetingen

met voet:50,7 x 23 x 36,7 tot 45,7 cm
zonder voet:50,7 x 6,4 x 30,3 cm

Gewicht

7,24 kgmet voet

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 graden tot +30 graden; Draaien: ± 45 graden

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 °C tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Opties (worden apart verkocht)

Optionele HP LCD luidsprekerbalk: de luidsprekerbalk wordt direct gevoed door de monitor of pc, is naadloos aan de rand van bepaalde HP LCD monitoren
te bevestigen en voegt complete audio-ondersteuning toe. Met twee luidsprekers met volledig geluidsbereik en externe hoofdtelefooningang. Wordt apart
verkocht, bestelnummer NQ576AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product. Optionele HP USB grafische adapter: maakt het
mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multi-tasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één
adapter als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse schermen op elkaar aan te sluiten,
bestelnummer NL571AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product. Optionele HP Business pc veiligheidsslotkit: wordt aan de
achterzijde van de pc bevestigd met een stalen kabel (1,8 m) waarmee een pc of randapparatuur zoals muizen, toetsenborden, monitoren of USB
beveiligingsapparaten kan worden beschermd tegen ongeautoriseerde verwijdering door het systeem fysiek vast te zetten aan een ankerpunt, bestelnummer
PV606AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product.

Certificering en compatibiliteit

TCO 5.0 schermen, ISO 13406-2 VDT-goedkeuring, CISPR-vereisten, VCCI-goedkeuring, MIC (Korea)-vereisten, CSA, Australië ACA-goedkeuring, "GS"-merk,
TÜV goedkeuring, CE-merk, FCC-goedkeuring, ENERGY STAR®-gekwalificeerd, Microsoft® Windows® certificering (Microsoft® Windows® 98, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows XP en Windows Vista® Premium en Windows 7), EPEAT® Gold.

Software

HP Display Assistant is software die diefstalpreventie activeert en het mogelijk maakt monitorinstelling, kleurkalibratie en beveiligings-/assetbeheer te regelen
via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc of workstation

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten
werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

2 EPEAT Gold waar HP commerciële schermproducten registreert. Zie www.epeat.net voor registratiestatus in uw land.

3 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden. Deze monitor is geschikt voor een 1080p resolutie.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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Accessoires en services

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige
multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor
stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin
clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP
desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of
wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work
Center standaard

Gemakkelijk een 17-, 19- of 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq
dc7800 ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard monteren
als alles-in-één oplossing 4 om exact de desktopconfiguratie te creëren die u
nodig heeft.

Bestelnr.: GN783AA

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar
recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7937E
4 Apart aan te schaffen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

