Širokouhlý 54,6 cm (21,5") LCD monitor HP
ZR22w
Energeticky efektívny panel nikdy nevyzeral tak dobre

HP predstavuje monitor novej série Performance Series s vizuálnym
výkonom, požiadavkami administrátorov a dostupnosťou a
energetickou efektivitou pre požiadavky vášho podniku.

Pokračujeme v našom záväzku ekologickej
zodpovednosti
HP ZR22w môže vyzerať ako štandardný 54,6 cm
(21,5") monitor série Performance Series, ale jeho
environmentálne vlastnosti ho prenášajú na úplne
novú cestu. Pre začiatok, obsahuje napájací zdroj
s účinnosťou väčšou ako 85% 1 a má
nízkonapäťový panel, čo znamená, že je ešte
efektívnejší ako predchádzajúce modely série
Performance Series. Štýlová, hliníková skrinka je
tiež vyrobená z minimálne 25% pozákazníckej
recyklovanej živice pre ešte väčšie využitie
dostupných zdrojov. Nakoniec, ZR22w je
kvalifikovaný ENERGY STAR® 5.0, získal
ocenenie Gold pri hodnotení EPEAT® 2 a je
certifikovaný TCO Displays 5.0, takže si môžete
byť istí, že ste si vybrali ešte zodpovednejšie IT
zariadenie.
Úžasný vizuálny výkon za prijateľnú cenu
HP ZR22w pomáha dosiahnuť maximálnu
presnosť so špičkovými technológiami pre vizuálny
výkon v dostupnom balení. Tento zobrazovací
panel S-IPS s natívnym výkonom triedy sRGB (96%
pokrytie sRGB), poskytuje presnú reprezentáciu
farieb použitých pri vývoji, tvorení a
profesionálnych aplikáciách pre rozšírenú presnosť
farieb na obrazovke. S 16,7M zobraziteľných
farieb, Full HD 3 (rozlíšením 1920 x 1080),
pomerom strán 16:9, dynamickým kontrastným
pomerom 3000:1 a ultra širokouhlým zobrazením
poskytuje ZR22w výnimočný vizuálny výkon.
Vstupy zahŕňajú DisplayPort kompatibilný s HDCP
a DVI a tiež VGA. A nakoniec, praktickosť je
maximalizovaná vďaka integrovanému

4-portovému USB rozbočovaču a HP Quick
Release.
Urobte si pohodlie. Buďte produktívny.
HP ZR22w poskytuje maximálny komfort a
najlepšie vizuálne polohovanie s 8 cestným
komfortným nastavením stojana, ktorý poskytuje
nastavenie sklonu, osi, natočenia a výšky stĺpca,
čím pomáha vylepšiť váš komfort a produktivitu
počas celého dňa. Okrem toho, integrovaná
správa káblov je zjednodušená s novým
zaklápacím krytom pre káble.
Komplexné riešenia
Pracovné stanice HP Z (predávané samostatne) sú
testované so všetkými monitormi HP Performance a
majú tiež vynikajúci továrenský dizajn a napájanie
s vysokou účinnosťou pre šikovné a energeticky
efektívne pracovné stanice.

Širokouhlý 54,6 cm (21,5") LCD monitor HP
ZR22w

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

Aktívna širokouhlá matica TFT

Viditeľná oblasť obrazu

Širokouhlá 54,6 cm (21,5") obrazov.

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

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

Rýchlosť odpovede

8 ms

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Vstupný signál

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

Príkon

Vstupné napätie: Striedavý prúd 100 - 240 V, 50 až 60 Hz

Príkon

Max. 44 W, typická 33,5 W, pohotovostný režim1 W

Rozmery

so stojanom:50,7 x 23 x 36,7 až 45,7 cm
bez stojana:50,7 x 6,4 x 30,3 cm

Hmotnosť

7,24 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, Windows Vista® Premium a Windows 7), EPEAT® Gold.

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 alebo pracovnej stanice

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.

2 EPEAT Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Pre stav registrácie vo vašej krajine pozri www.epeat.net.
3 Na prezeranie HD obrázkov je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD). Tento monitor podporuje rozlíšenie 1080p.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
text v tomto dokumente.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
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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

Stojan na integrované
pracovné centrum HP
Integrated Work Center

Jednoduché uchytenie 17-, 19-, alebo 22-palcového LCD monitora HP a
ultra tenkého stolného počítača HP Compaq dc7800 alebo tenkého klienta
HP do jedného stojana prináša pohodlie tvarového riešenia typu „all-in-one“
4 pre presne také usporiadanie pracovného stola, aké potrebujete.

Číslo produktu: GN783AA

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
4 Jednotky sa predávajú samostatne.

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

