HP ZR22w 54,6 cm (21,5 inç) Geniş Ekran
LCD Monitör
Enerjiyi etkin kullanan panel hiç bu kadar güzel
tasarlanmamıştı

HP, ileri düzey kullanıcıların talep ettiği görsel performans ve
işletmelerin ihtiyaç duyduğu, enerjinin etkin kullanımı özelliği ve
ekonomik fiyata sahip yeni bir Performans Serisi monitör sunuyor.

Çevreye karşı sorumluluk sözümüzü tutmaya
devam ediyoruz
HP ZR22w, standart 54,6 cm'lik (21,5 inç)
Performans Serisi bir monitöre benziyor olabilir,
ancak çevre koruma konusundaki özellikleri
yepyeni bir tarzda kendini göstermesini
sağlamaktadır. Yeni başlayanlar için, %85'ten
daha fazla oranda enerjiyi etkin kullanan güç
kaynağı 1 ve önceki Performans Serisi modellere
göre daha etkili düşük güç paneli vardır. Daha
sorumlu şekilde kaynak kullanımı için, şık ve
alüminyum kaplı kasasında minimum %25 oranda
geri dönüştürülmüş reçine kullanılmıştır. Son
olarak, ZR22w ENERGY STAR® 5,0 onaylıdır,
EPEAT® 2 ve TCO Certified Displays 5,0'dan
Gold derecesine sahiptir, böylece sorumluluğunu
daha iyi bilen bir BT ürünü satın aldığınıza
güvenebilirsiniz.
Ekonomik bir fiyata kendini gösteren, parlak bir
görsel performans
HP ZR22w, makul bir pakette önder görsel
performans teknolojilerle maksimum hassasiyete
ulaşmaya yardımcı olur. Bu monitörün S-IPS
paneli, özgün sRGB sınıfı performansıyla (%96
sRGB kapsamı), ekranda ileri düzey renk
hassasiyeti isteyen mühendislik, tasarım ve meslek
uygulamalarında kullanılan renkleri doğru şekilde
sağlar. 16,7M görüntülenebilir renk, Tam HD 3
(1920 x 1080 çözünürlük), 16:9 en boy oranı,
3000:1 dinamik kontrast oranı ve ultra geniş
görüntüleme açılarıyla, ZR22w olağanüstü görsel
performans sağlar. Girişler HDCP uyumlu
DisplayPort, DVI ve VGA'dır. Son olarak, tümleşik
4 bağlantı noktalı USB hub ve HP Quick Release
ile rahatlık kolaylık maksimum düzeye getirilmiştir.

Rahat çalışın. Üretken olun.
HP ZR22w, eğim, döndürme, çevirme ve yükseklik
ayarı gibi 8 yollu kolay ayarlanabilen sehpa ile
maksimum konfor ve en iyi görsel konumlamayı
sağlar, gün boyunca rahatlık ve üretkenlik
kaynağıdır. Ayrıca, yeni geçmeli kablo koruması
ile tümleşik kablo yönetimi basitleştirilmiştir.
Birlikte daha iyi
HP Z İş İstasyonları (ayrı olarak satılır) tüm HP
Performans monitörleriyle test edilmiştir, ayrıca
akıllı ve enerjiyi etkin kullanan bir iş istasyonu
çözümü için tamamlayıcı bir endüstriyel tasarıma
ve yüksek etkinlik özellikli güç kaynaklarına
sahiptir.
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ÖZELLİKLER
Panel türü

Geniş etkin matris TFT

Görüntülenebilir resim alanı

54,6 cm (21,5 inç) geniş ekran

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

210 cd/m2

Kontrast oranı

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

Yanıt hızı

8 ms

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

Giriş sinyali

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

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Güç tüketimi

44 W maksimum, 33,5 W tipik, beklemede1 W

Boyutlar

ayaklı:50,7 x 23 x 45,7 cm
ayak hariç:50,7 x 6,4 x 30,3 cm

Ağırlık

7,24 kgayaklı

Ergonomik özellikler

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

Çevresel

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

Sertifikalar ve uyumluluk

TCO 5.0 Ekranlar, ISO 13406-2 VDT Kuralları Onayı, CISPR Gereksinimleri, VCCI Onayları, MIC (Kore) Gereksinimleri, 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 ve Windows 7), EPEAT® Gold.

Yazılım

HP Display Assistant, bağlı PC'nin veya iş istasyonunun 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

2 HP'nin ticari monitör ürünlerini kaydettirdiği EPEAT Gold. Ülkenizdeki kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın

3 HD görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. Bu monitör 1080p çözünürlükte görüntü verebilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde
sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
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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

HP Tümleştirilmiş İş
Merkezi Sehpası

Tam ihtiyacınız olan masaüstü düzenine uygun "hepsi bir arada" form faktör
[1] rahatlığı için, bir 17, 19 veya 22 inç HP LCD monitörü ve bir HP
Compaq dc7800 Çok İnce Masa Üstü Bilgisayarı veya HP İnce İstemciyi, tek
bir sehpa üzerine takın. IWC sehpası GN783AA ve GN783AT , artık 8000
serisi arka panel kapağını içermektedir, böylece ek olarak ayrıca sipariş
etmek gerekmez.
Ürün numarası: GN783AA

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
4 Birimler ayrı satılır.

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

