Milliarder af nøjagtige farver – fra billede til produktion

HP DreamColor LP2480zx Professional
LCD-skærm
Er du klar til at bytte dine gamle CRT- og LCD-skærme ud
med en farvekritisk LCD-skærm, der er bedre end
CRT-standarderne? HP DreamColor LP2480zx Professional
LCD-skærmen, der er udviklet i tæt samarbejde med
DreamWorks Animation, er verdens eneste farvekritiske
LCD, der er baseret på HP DreamColor
Engine-teknologien. Skærmen, der fås til en overkommelig
pris, har bred farveunderstøttelse, giver en dyb visuel
kvalitet og ensartet præsentation på en 24" bred skærm.
Nu kan du skabe livagtige farver, der er helt nøjagtige og
forudsigelige, og som kan indstilles én gang for alle.

Mulighed for milliarder af farver
Ny 30-bit LCD-skærmteknologi understøtter mere end én
milliard aktive farver – 64 gange flere farver en
traditionelle LCD-skærme, hvilket giver virtuel eliminering af
synlige banding- eller kontureringsfejl; super
IPS-skærmteknologi; markedets bedste "off-axis" ydelse,
herunder ultralavt farveskift og kontrastforringelse; film, der
ikke kan rives i stykker, og 50/60 Hz videogengivelse
Fantastisk farvekontrol
Arbejd med dybe farver, CRT-klasse sort og
programmerbar hvid; indstil hvidpunkt nøjagtigt med RGB
LED-bagbelysning; del projekter, og match de vanskeligste
farver; få bedre samarbejde på kontoret og i hele verden
med nøjagtig farvegengivelse
Præcision - synligt og produktionsmæssigt
Vælg blandt følgende fabrikskalibrerede farverum ved tryk
på en knap: sRGB, Adobe RGB, SMPTE-C, Rec. 709 og
DCI-P3-emulering; brug HP DreamColor Advanced
Profiling-løsningen (tilbehør) til at skabe dit eget farverum
ved at definere primærfarver, gamma, hvidpunkt og
luminans (inkluderer farvemåler og software); HP Night
Vision-brugergrænsefladen med skærmknap-labels og
bagbelyste kantknapper med auto-fading gør det nemt at
indstille skærmen i såvel lyse som mørke omgivelser

Avancerede funktioner
HP Performance-seriens skærme har følgende funktioner:
DisplayPort 1.1, HDMI 1.3, (2) DVI-I, analog, komponent,
S-video og composite input samt HDCP-understøttelse til
beskyttet indhold; hældning, drejning, højdejustering og
pivot rotation, så du får så behagelig en arbejdsplads som
muligt; indbygget USB-hub med 4 porte
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Type

Bred skærm; Refleksfri og antistatisk belægning

Billedrør

24" bred skærm

Synligt billedområde

24" diagonalt

Synsvinkel

178°

Lysstyrke

fra 0,05 nit til 250 nit

Kontrastforhold

1000:1

Opdateringshastighed

12 ms (rise+fall, komplet sort-til-hvid-til-sort); 6 ms (grå til grå)

Dot/punkt-pitch

0,270 mm

Understøttelse af farvedybde

Mere end 1 milliard farver i oprindelig tilstand

Frekvens

Vandret frekvens: 24-80 kHz, lodret frekvens: 47-61 Hz

Opløsning

1920 x 1200 pixel (oprindelig), alle VESA- eller CVT-tilstande op til 2048 x 1200 @ 48 Hz og 60 Hz

Indgangssignal

DVI-I (2), DisplayPort 1
1, HDMI 1
3, Komponent (YPbPr), S-Video, Composite

Videokabel

VGA til DVI-I, DVI-D til DVI-I, DisplayPort, HDMI, USB, kabler medfølger

Brugerindstillinger (on-screen
display)

Farverum, lysstyrke, farvetemperatur, reset til fabrikskalibrering, reset til seneste, sortniveau, overdrive, egen skalering, beskæring (L-C-R), PIP-kontrol,
auto-justering, vandret position, lodret position, clock, clock phase, farvetone, mætning, sprog, intuitiv skærmmenu med skærmens
nøgleegenskaber

Basisegenskaber

Hældning: -5° til + 35° lodret hældning, drejningsinterval: -45° til +45°, højdejustering: 100 mm, pivot-rotation

USB 2.0 hub med strøm

USB 2
0 hub: egen strøm, 4 porte (kabel medfølger)

Software

Med HP Display Assistant-programmet, der er med til at beskytte mod tyveri, kan du justere skærmen, kalibrere farver samt styre sikkerhed og
aktiver vha
protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på en tilsluttet pc; Med HP Display LiteSaver kan du planlægge dvaletilstand på
forudindstillede tidspunkter, så du undgår, at billedet "brænder fast"
Endvidere reduceres strømforbruget og -udgifterne markant, og skærmen holder længere

Strømforbrug

Maks
90 watt, typisk 42 watt

Strømforsyning

100 til 240 VAC, 50 til 60 Hz

Strømforbrug, standby

3W

Mål (B x D x H)

56,5 x 9,8 x 37,5 cm

Vægt

12,5 kg

Certificeringer, overholdelse

TCO’99, godkendelse i henhold til ISO 13406-2 VDT-retningslinjer, CISPR-krav, VCCI-godkendelser, MIC-krav (koreansk), CSA, australsk
ACA-godkendelse, “GS”-mærke, TUV-godkendelser, CE-mærkning, FCC-godkendelse, Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft® Windows®
98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Windows Vista® Premium)

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning
Tilgængelighed afhænger af området
Der gælder visse begrænsninger og undtagelser
Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
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Anbefalet tilbehør
HP højttalerpanel til fladskærm

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld
multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til
hovedtelefon.

Produktnummer: EE418AA
HP Kensington-sikkerhedslås

Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en
stationær genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

