HP ZR2440w 61-cm (24-inch) LED-backlit
IPS-monitor

De ideale combinatie van prestaties, kwaliteit en stijl.

HP Performance serie monitoren bieden de beste prestaties van de gehele HP
monitorfamilie. Wij hebben het 61-cm (24-inch) diagonale scherm vernieuwd
met een LED-backlight in een ultra-modern ontwerp, dat eleganter is dan
ooit en perfect bij de HP Z workstations past. De volledig nieuw ontworpen
HP ZR2440w 61-cm (24-inch) LED-backlit IPS-monitor is een 16:10
LED-scherm met tal van nieuwe kenmerken.

Schitterend onder elke hoek
Dankzij het LED-backlight ontwerp bevat de HP
ZR2440w geen kwik en is hij opvallend dun. En
dat is nog niet alles. • IPS (in-plane switching)
technologie zorgt voor een zeer accurate
weergave met ultrabrede inkijkhoeken van 178°
en een tot tienmaal hogere contrastratio dan bij
mainstream monitoren1 • 1920 x 1200 resolutie,
1000:1 contrastratio en 2M:1 dynamische
contrastratio waarborgen een schitterende
weergavekwaliteit.2 • Supersnelle responstijd van
6 milliseconde beperkt beeldecho en
beeldonscherpte tot een minimum. •
Ondersteuning voor 1:1 schaal maakt letterboxing
van full-HD3 1080p inhoud mogelijk
Productief vanaf het eerste moment
De HP ZR2440w is direct uit de doos
gebruiksklaar met een eenvoudige installatie en
handige functies: • 8-voudig verstelbare voet is in
gemakkelijk hoogte verstelbaar, kantelt, draait en
roteert • HP Quick Release 2 vergemakkelijkt
monteren op en verwijderen van de voet •
Ultra-dunne randen voor een panoramaweergave
op diverse monitoren naast elkaar met minimale
tussenruimte • Geïntegreerde kabelafdekplaat
verbergt kabels • USB-hub om tot vier
USB-apparaten op de monitor aan te sluiten •
DisplayPort, DVI en HDMI bieden flexibele
aansluitmogelijkheden • Handige uitschuifbare
productinformatietab, zodat productinformatie aan
de voorzijde van de monitor zichtbaar is

Beproefd op lange termijn
Bedrijfskritische betrouwbaarheid en
energiezuinigheid zijn ingebouwd in de HP
ZR2440w monitor: • Uitgebreide testprocedures
waarborgen een naadloze werking met HP Z
workstations en uw favoriete applicaties •
ENERGY STAR® 5.0 en EPEAT®
Gold-certificering4, 85% efficiënte voeding,
BFR/PVC-vrij5 scherm/voet en meer dan 25%
gerecycled kunststofhars zorgen dat u een
milieubewuste aankoop doet • 3-3-3 garantie met
uitbreidingsmogelijkheid tot 5 jaar6

HP ZR2440w 61-cm (24-inch) LED-backlit
IPS-monitor

SPECIFICATIES
Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

350 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 2.000.000:1 dynamisch

Responssnelheid

6 ms gemiddeld

Standaardresolutie

1920 x 1200

Invoersignaal

1 DisplayPort-ingang; 1 DVI-D; 1 HDMI

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 90 tot 265 V

Stroomverbruik

59 Watt (max); 48 Watt (gem); < 0,5 Watt (standby), standby

Afmetingen

met voet:56,2 x 23,5 x 42,9 cm
zonder voet:56,2 x 6,1 x 36,8 cm

Gewicht

7,6 kgmet voet

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +35°; Draaien: ±45°

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Gold

Opties (worden apart verkocht)

Analoge stereo-uitgang en SPDIF digitale audio-uitgang

Certificering en compatibiliteit

TCO Displays 5.2, CB,CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, ,TÜV-S, ISO9241-307, TÜV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (NOOT: het
kwalificatielabel en het serienummer bevinden zich op een uitschuifbare tab aan de linkerzijde van de monitor)

Software

HP Display Assistant is software die diefstalpreventie activeert en het mogelijk maakt monitorinstelling, kleurkalibratie en beveiligings-/assetbeheer te regelen
via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op een aangesloten pc of workstation.

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 In vergelijking met mainstream monitoren met TN (Twisted Nematic) schermen, bekeken onder een hoek van 60°
2 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten
de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn

3 HD-content is vereist voor de weergave van HD beelden

4 EPEAT® Gold waar HP commerciële schermproducten registreert. Zie www.epeat.net voor registratiestatus in uw land

5 Voldoet aan de definitie in ontwikkeling van 'BFR/PVC-vrij' zoals opgenomen in de "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)’". Plastic onderdelen bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom [als de Br bron

afkomstig is van BFR's] en < 1000 ppm (0,1%) chloor [als de Cl bron afkomstig is van CFR's of PVC of PVC copolymeren]. Alle printplaat- (PCB) en substraatlaminaten bevatten een broom/chloortotaal van <1500 ppm (0,15%) met maximaal 900 ppm (0,09%)
chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom. Externe kabels (voeding, video en USB) zijn niet BFR/PVC-vrij. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij

6 HP Care Pack Services bieden servicecontractopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren afhankelijk van uw land of regio. Service gaat in op de datum van aanschaf van

de hardware. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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HP ZR2440w 61-cm (24-inch) LED-backlit
IPS-monitor
Accessoires en services

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige
multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor
stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP USB grafische
adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling
op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken. De
super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen
tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multi-tasken met
verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter als aansluiting tussen
een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om
diverse schermen op elkaar aan te sluiten.

Bestelnr.: NL571AA

HP Business pc
veiligheidsslot

Dit handige apparaat zorgt dat uw desktop pc blijft waar hij is: het vergrendelt
de behuizing en zet deze vast aan een ankerpunt. De stalen kabel voorkomt
ongewenste verwijdering van toetsenbord, monitor en randapparaten.

Bestelnr.: PV606AA

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht
op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7937E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

