HP ZR2440w 61 cm-es (24"-es), LED-es
háttér-világítású IPS monitor
Teljesítmény, minőség és elegancia együtt.

A HP Performance sorozatú monitorok a HP kijelzői között a legjobb
teljesítményt nyújtják. Az új 61 cm-es (24") képátlójú monitort kiegészítettük
LED-es háttérvilágítással és nagyon vékony, ultramodern házba helyeztük,
amely tökéletesen illeszkedik a HP Z sorozatú munkaállomásaihoz. A
teljesen áttervezett HP ZR2440w 61 cm-es (24"-es), LED-es háttér-világítású
IPS monitor 16:10-es képarányú LED-es kijelző, amely számos új funkciót
tartalmaz.

Minden szögből bámulatos
A LED-es háttérvilágítás révén a HP ZR2440w
higanymentes és nagyon vékony. De itt nem állunk
meg. • Az IPS (In-plane switching) technológia
kiváló pontosságot, akár 178°-os betekintési
szöget és akár 10-szer jobb kontrasztarányt
biztosít, mint a szokványos monitorok1 • Az 1920
x 1200 képpontos felbontás, az 1000:1
kontrasztarány és a 2 millió:1 dinamikus
kontrasztarány lenyűgöző képminőséget biztosít2
• Szupergyors, 6 ms-os válaszidő, amely
megakadályozza az elmaszatolódást és a
szellemkép kialakulását. • 1:1 méretezés az alul
és felül fekete csíkot tartalmazó szélesvásznú
tartalom full HD-s3 (1080p) megjelenítéséhez
Hatékony munka az első perctől kezdve
A HP ZR2440w monitor a kicsomagolás után
azonnal használatba, egyszerűen beállítható, és
felhasználóbarát funkciókat nyújt: • A
8-féleképpen állítható állvány lehetővé teszi az
egyszerű magasságállítást, valamint a döntést, a
forgatást és az elfordítást • A HP Quick Release 2
gyorskioldó egyszerűbbé teszi a beállítást,
valamint az állványra való rögzítést és az onnan
való levételt • Az ultravékony keret révén
többmonitoros konfiguráció esetén minimálisra
csökken a rés az egyes kijelzők között • A
beépített kábelfedő elrejti a kábeleket • Az
USB-elosztó révén akár négy eszköz is
csatlakoztatható a monitorhoz • A DisplayPort, a
DVI és a HDMI bemenet lehetővé teszi a
csatlakoztatást sokféle eszközhöz • A könnyen
kicsúsztatható termékinformációs fül segítségével a
termék adatai megtekinthetők a monitor elején

Hosszú távú érték
A HP ZR2440w monitor kimagasló
megbízhatóságát és energiahatékonyságát a
következők garantálják: • Alapos teszteknek
vetettük alá a HP Z munkaállomásokkal és a
leggyakrabban használt alkalmazásokkal való
zökkenőmentes együttműködés érdekében •
ENERGY STAR® 5.0 és EPEAT® Gold minősítés4,
85%-os hatásfokú tápegység, BFR/PVC-mentes5
kijelző/állvány és több mint 25%-ban
újrahasznosított gyanta a környezettudatos
eszközbeszerzés érdekében • A 3-3-3 éves
korlátozott jótállás meghosszabbítható 5 évre6

HP ZR2440w 61 cm-es (24"-es), LED-es
háttér-világítású IPS monitor

SPECIFIKÁCIÓK
Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

350 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 2000000:1 dinamikus

Válaszidő

6 ms jellemző

Natív felbontás

1920 x 1200

Bemeneti jel

1 DisplayPort bemenet; 1 DVI-D; 1 HDMI

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 90–265 V~

Energiafogyasztás

59 W (maximum); 48 W (jellemző); <0,5 W (készenlétben), készenlét

Méretek

talppal együtt:56,2 x 23,5 x 42,9 cm
talp nélkül:56,2 x 6,1 x 36,8 cm

Súly

7,6 kgtalppal együtt

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 foktól +35 fokig; Elfordítás: ±45°

Környezeti

Működési hőmérséklet:5–35°C; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Gold

Opciók (mindegyik külön
vásárolható meg)
Tanúsítvány és megfelelőség

Sztereó analóg és SPDIF digitális audiokimenet

Szoftver

A HP Display Assistant szoftversegédeszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével biztosítja
a lopásvédelmet, és lehetővé teszi a monitor beállítását, a színkalibrálást és a biztonsági beállítások/eszközök kezelését.

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

TCO Displays 5.2, CB,CE, FCC, ETLus, VCCI, C jelölés, BSMI,TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (MEGJEGYZÉS: a
minősítés és a termék sorozatszáma a monitor bal oldalán, egy kihúzható fülön található)

1 A TN (Twisted Nematic) panelt tartalmazó általános monitorokkal összehasonlítva, 60°-os szögből nézve
2 Minden működési jellemző a HP alkatrészgyártói által megadott tipikus jellemző
a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet

3 A HD képminőség eléréséhez HD tartalomra van szükség

4 EPEAT® Gold ott, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen ismerhető meg

5 Megfelel a "Halogénszegény (BRF/CFR/PVC-mentes)" elektronika meghatározása témakörrel kapcsolatos iNEMI állásfoglalás által leírt, aktualizált "BFR/PVC-mentes" meghatározásnak. A műanyag alkatrészek kevesebb mint 1000 ppm (0,1%) brómot [ha a
brómot a brómozott égésgátló tartalmazza] és kevesebb mint 1000 ppm (0,1%) klórt tartalmaznak [ha a klórt a klórozott égésgátló vagy a PVC vagy a PVC-kopolimerek tartalmazzák]. Minden nyomtatott áramköri lap (printed circuit board, PCB, NYÁK-lap) és
anyag laminálása összesen kevesebb mint 1500 ppm (0,15 százalék) brómot/klórt tartalmaz, maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) klór és maximálisan 900 ppm (0,09 százalék) bróm mennyiséggel. A külső kábelek (táp-, video- és USB-kábelek) nem
BFR/PVC-mentesek. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizek során bekerülő alkatrészek BFR/PVC-mentesek

6 A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A
HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a www.hp.com/go/lookuptool weboldalon található HP Care Pack szolgáltatáskereső eszköz használható. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról:
www.hp.com/hps/carepack.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
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HP ZR2440w 61 cm-es (24"-es), LED-es
háttér-világítású IPS monitor
Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő,
amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső
fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP USB grafikus
adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény
fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A
szuperkicsi méretű HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző
egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott
alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy
személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel
számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz.

Termékszám: NL571AA

HP Business PC
biztonsági zár

Ez a praktikus eszköz a váz fedelének lezárásával és szilárd ponthoz
rögzítésével biztosítja, hogy asztali PC-je ott marad, ahol hagyta. Az acél
kábelhurok a billentyűzet, monitor és a perifériák illetéktelenek általi
eltulajdonítását is megakadályozni hivatott .

Termékszám: PV606AA

5 év hardvertámogatás
– következő
munkanapon esedékes
helyszíni kiszállás

A számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a következő
munkanapon a helyszínen megjavítja, ha a probléma távolról nem oldható
meg.

Termékszám: U7937E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

