HP ZR2440w 61 cm (24") IPS-skærm med
LED-bagbelysning
Ydelse, kvalitet og stil i ét.

HP Performance-skærme er de ultimative skærme i HP's store udvalg af
skærme. Vi har opdateret vores 61 cm (24") (diagonalt) skærm, så den
omfatter LED-bagbelysning i et design, der er ultramoderne og flottere end
nogen sinde og gør den til det perfekte supplement til HP Z workstations.
Den nye HP ZR2440w 61 cm (24") LED-bagbelyste IPS-skærm har 16:10
billedformat og mange nye egenskaber.

Fantastisk fra alle vinkler
Designet med LED-bagbelysning gør HP ZR2440w
fri for kviksølv og særdeles tynd. Men det er ikke
alt. • IPS-teknologi (In-Plane Switching) giver en
fantastisk billednøjagtighed med ultrabrede 178°
betragtningsvinkler og op til 10 gange højere
kontrastforhold i forhold til almindelige skærme1. •
1920 x 1200 opløsning, kontrastforhold på
1000:1 og dynamisk kontrastforhold på 2M:1
giver en utrolig billedkvalitet2 • Superhurtig,
6-millisekunders opdateringstid3 minimerer
ghosting, slør og stribedannelse. • Understøttelse
af 1:1 skalering giver korrekt letterbox-format ved
fuld HD3 1080p indhold
Produktiv fra starten
HP ZR2440w er klar til brug ved levering, er nem
at opsætte og har brugervenlige egenskaber: •
Fod giver mulighed for 8-vejs justering - højde,
vipning, drejning og pivot • Ny HP Quick Release
2 giver nemmere opsætning med eller uden fod •
Ultratynde kanter giver minimalt mellemrum
mellem skærme, så man ved brug af flere skærme
får panoramavisning uden afbrydelser • Integreret
kabeldæksel skjuler kabler • USB-hub giver
mulighed for at tilslutte op til fire enheder til
skærmen • Med DisplayPort, DVI og HDMI fås
masser af tilslutningsmuligheder • Ny
produktinfofane, der trækkes ud, giver oversigt
over produktdetaljerne via skærmens front.

Gennemprøvet over lang tid
HP ZR2440w-skærmen har indbygget
mission-critical driftsikkerhed og er energieffektiv
med: • Omfattende test, der sikrer problemfri drift
med HP Z workstations og de programmer, du
bruger mest • ENERGY STAR® 5.0- og EPEAT®
Gold-certificeret4, strømforsyning med 85%'s
effektivitetsgrad, BFR/PVC-fri5 skærm/fod og mere
end 25% genbrugsharpiks, så du kan vælge
udstyr, hvor der er tænkt på miljøet • 3-3-3
begrænset garanti med beskyttelse i op til 5 år6

HP ZR2440w 61 cm (24") IPS-skærm med
LED-bagbelysning

SPECIFIKATIONER
Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

350 cd/m²

Kontrastforhold

1.000:1 statisk; 2000000:1 dynamisk

Opdateringshastighed

Typisk 6 ms

Oprindelig opløsning

1920 x 1200

Indgangssignal

1 DisplayPort-indgang; 1 DVI-D; 1 HDMI

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 90 til 265 VAC

Strømforbrug

59 W (maks.); 48 W (typisk); <0,5 W (standby), standby

Mål

med fod:56,2 x 23,5 x 42,9 cm
uden fod:56,2 x 6,1 x 36,8 cm

Vægt

7,6 kgmed fod

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -5 til +35°; Drejning: ±45°

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5 til 35°C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Tilbehør (skal anskaffes særskilt)

ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Gold

Certificering og overensstemmelser

TCO Displays 5,2, CB,CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, ,TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (BEMÆRK:
Bureaumærkelabel og produktets serienummer findes på en fane på siden af skærmen, der kan trækkes ud.

Software

HP Display Assistant er et program, der bidrager til at forhindre tyveri og gør det muligt at justere skærmen, kalibrere farver og håndtere sikkerhed og aktiver
ved hjælp af protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på den tilsluttede pc eller workstation

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

Analog stereo- og digital SPDIF-lydudgang

1 Ved sammenligning med mainstream skærme med TN-paneler (Twisted Nematic) og betragtning ved 60°
2 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører
den faktiske ydelse kan være højere eller lavere

3 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

4 EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se www.epeat.net vedrørende registreringsstatus i dit land

5 Overholder den kommende definition af "BFR/PVC-fri" som anført i "iNEMI Position Statement on the "Definition of Low-Halogen" Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)"". Plastikdele indeholder < 1000 ppm (0,1 %) brom (hvis Br-kilden er BFR'er) og < 1000 ppm

(0,1 %) chlor (hvis Cl-kilden er fra CFR'er eller PVC eller PVC-copolymerer). Alle PCB (Printed Circuit Board) og substratlaminater indeholder bromin/chlor på i alt <1.500 ppm (0,15%) med maks. chlor på 900 ppm (0,09%) og maks. bromin på 900 ppm (0,09%)
Eksterne kabler (strøm, video og USB) er ikke BFR/PVC-fri. Servicedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-fri

6 HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Brug HP Care Pack Services
Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
© 2011 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.
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HP ZR2440w 61 cm (24") IPS-skærm med
LED-bagbelysning
Tilbehør og services

HP LCD Speaker Bar

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: NQ576AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme. Den superkompakte HP USB grafikadapter gør det muligt at
tilslutte op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have
flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc
og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med
hinanden.

Produktnummer: NL571AA

HP Business pc
sikkerhedslås

Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses og
fæstnes ved et forankringspunkt. Stålkablet er designet således, at tastatur,
skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

Produktnummer: PV606AA

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet
udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: U7937E

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

