Milyarlarca rengin sağladığı doğruluk—vizyondan üretime

HP DreamColor LP2480zx Professional LCD Ekran
Modası geçmiş CRT'lerinizi ve ana akışlı LCD'lerinizi, CRT
performansı standartlarını aşan bir LCD ile değiştirmeye
hazır mısınız? DreamWorks Animation ile yakın işbirliği
içinde geliştirilen HP DreamColor LP2480zx Professional
LCD Ekran dünyanın HP DreamColor Engine teknolojisini
temel alan tek LCD'sidir. Uygun fiyatlı bu monitör, 24 inçlik
geniş ekranda geniş renk desteği, zengin görsel kalite ve
tutarlı sunum sonuçları sağlar. Şimdi tam doğru, aslının
aynısı gerçek bir dünya renklerini, bir daha anımsamak
zorunda kalmayacak şekilde ayarlama kolaylığıyla
oluşturabilirsiniz.

Vizyondan üretime mükemmellik
Tek bir düğmeye dokunarak, fabrikada ayarlanmış bu renk
alanlarını seçin: sRGB, Adobe RGB, SMPTE-C, Rec. 709 ve
DCI-P3 benzetimi; birincilleri, gamayı, beyaz noktayı ve
aydınlatmayı (renkölçeri ve yazılımı içerir) ayarlayarak
kendi renk alanınızı oluşturmak için HP DreamColor
Advanced Profiling Solution uygulamasını kullanın; parlak
ışıklı veya karanlık çalışma ortamlarında kolay kontrol için
ekran düğme etiketleri ve otomatik soluklaşan arkadan
aydınlatmalı düğmeler içeren HP Night Vision kullanıcı
arabirimini kullanın

Milyarlarca renk olasılığı
Yenilikçi 30 bitlik LCD paneli teknolojisi, şerit veya kontur
kalıntılarını görsel olarak ortadan kaldırmak için bir
milyardan fazla etkin rengi destekler—bu, geleneksel
LCD'lerin desteklediği renk sayısının 64 katıdır; süper IPS
paneli teknolojisi; çok düşük kromlaşma geçiş ve kontrast
kaybıyla sınıfının en iyisi, sıra dışı performans; sorunsuz
geçişli film ve 50/60 Hz video oynatma

Performans sınıfı özellikleri
HP Performance serisi monitör özellikleri şunları içerir:
DisplayPort 1.1, HDMI 1.3, (2) DVI-I, analog, bileşen,
S-video ve kompozit girişleri, korumalı içerik için HDCP
desteği; rahatça çalışmak için özelleştirebileceğiniz
ayarlanabilir eğim, döndürme aralığı, yükseklik ayarı ve
pivot dönüş; yerleşik 4 bağlantı noktalı USB göbeği

Devrim niteliğinde renk kontrolü
Daha derin renklerle, CRT-sınıfı siyahla ve programlanabilir
beyazla çalışın; RGB LED arka aydınlatmayla beyaz
noktayı en doğru şekilde ayarlayın; projeleri paylaşın ve
en zor renkleri eşleştirin; tam renk doğruluğuyla
bulunduğunuz yerdeki kişilerle veya dünyayla içerik
üstünde birlikte çalışmayı geliştirin
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Türü

Geniş Ekran; Parlama önleyici ve statik önleyici kaplamalar

Resim tüpü

24 inç geniş ekran

Görüntülenebilir resim alanı

24 inç çapraz

Izlenebilir açı

178°

Parklaklık

0.05 nit - 250 nit arası

Kontrast oranı

1000:1

Yanıt hızı

12 ms (çıkış+düşüş, tam siyah-beyaz-siyah); 6 ms (griden griye)

Nokta/Piksel vuruşu

0,270 mm

Renk derinliği desteği

Asıl modda 1 milyardan fazla renk

Sıklık

Yatay frekans: 24-80 kHz, Dikey frekans: 47-61 Hz

Çözünürlük

1920 x 1200 piksel (asıl), 48 Hz ve 60 Hz'de 2048 x 1200'e kadar tüm VESA veya CVT modları

Giriş sinyali

DVI-I (2), DisplayPort 1.1, HDMI 1.3, Component (YPbPr), S-Video, Composite

Video kablosu

VGA - DVI-I, DVI-D to DVI-I, DisplayPort, HDMI, USB, kablolar dahil

Kullanıcı denetimleri (ekranda
görüntüleme)

Renk Alanı, Parlaklık, Renk Sıcaklığı, Fabrika Kalibrasyonuna Sıfırla, Son Ayara Sıfırla, Siyah Düzeyi, Üzerine yaz, Özel Ölçeklendirme, Kırpma
(L-C-R), PIP Kontrolü, Otomatik Ayar, Y Konumu, D Konum, Saat, Saat Fazı, Ton, Doygunluk, Dil, Sezgisel OSD destekleme anahtarı monitör
özellikleri

Temel özellikler

Eğim aralığı: -5° - + 35° dikey eğim, dönüş aralığı: -45° - +45°, yükseklik ayarı: 100 mm, pivot dönüşü

Kendi kendine çalışan USB 2.0
hub'ı

USB 2.0 Hub: kendinden güç beslemeli, dört bağlantı noktası (kablo dahil)

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
HP Display LiteSaver, monitörü görüntü yanmasına karşı korumaya, güç tüketimini ve enerji maliyetlerini büyük ölçüde azaltmaya ve monitör
ömrünü uzatmaya yardımcı olmak amacıyla önceden ayarlanmış sürelerle Uyku modunu planlamanıza olanak sağlar

Güç tüketimi

90 vat maksimum, 42 vat standart

Güç kaynağı

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Güç Tüketimi, Beklemede

3 watt

Boyutlar (G x D x Y)

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

Ağırlık

12,5 kg

Sertifikalar, uygunluk bildirimleri

TCO’99, ISO 13406-2 VDT Kuralları Onayı, CISPR Gereksinimleri, VCCI Onayları, MIC (Kore) Gereksinimleri, CSA, Avustralya ACA Onayı, “GS”
İşareti, TÜV Onayları, CE İşareti, FCC Onayı, Microsoft® Windows® Sertifikası (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP ve Windows Vista® Premium)

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.

© 2008 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.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
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Önerilen aksesuarlar
HP Düz Panel 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: EE418AA
HP Kensington Güvenlik Kilidi

Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan sonra çalışma
alanınızdaki bir sabitleme noktasına sabitlenerek, donanımınızın tam olması gereken yerde
kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A

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

