Monitor IPS HP ZR2440w o przekątnej 61 cm
(24 cale) z podświetleniem LED
Połączenie wysokiej wydajności, jakości i elegancji.

Monitory serii HP Performance oferują najwyższą wydajność spośród całej
oferty firmy HP. Oferta monitorów o przekątnej 61 cm (24 cale) została
poszerzona o model z podświetleniem LED i nowoczesną konstrukcją, która
doskonale pasuje do stacji roboczych serii HP Z. Całkowicie nowy monitor
IPS HP ZR2440w o przekątnej 61 cm (24 cale), proporcjach 16:10 oraz z
podświetleniem LED oferuje bogactwo nowych funkcji.

Oszałamiający pod każdym kątem
Dzięki podświetleniu LED monitory HP ZR2440w
są wolne od rtęci i zarazem bardzo cienkie. Ale to
nie wszystko. • Technologia IPS zapewnia
doskonałą dokładność obrazu przy kącie
oglądania nawet 178° oraz do 10 razy większy
kontrast1 • Rozdzielczość Full HD (1920 x 1200)
2 gwarantuje ostry, wyraźny obraz • Bardzo krótki
czas odświeżania (6 milisekund) minimalizuje
poświaty, rozmazywanie się obrazu i smużenie. •
Funkcja skalowania 1:1 pozwala na wygodną
zamianę zawartości Full HD3 1080p do formatu
letterbox
Wysoki poziom produktywności od pierwszej
chwili
Dzięki prostej konfiguracji i łatwym w obsłudze
funkcjom monitor HP ZR2440w jest gotowy do
pracy bezpośrednio po wyjęciu go z pudełka. •
Możliwość swobodnego ustawienia monitora w
każdą stronę: jego wysokości, przechylenia,
obrotu i kierunku • Nowe mocowanie HP Quick
Release 2 ułatwia montaż i zakładanie monitora
na podstawę • Bardzo cienka ramka minimalizuje
przerwę między monitorami ustawionymi koło
siebie • Wbudowana osłona na przewodu •
Zintegrowany koncentrator USB pozwala na
podłączenie czterech urządzeń USB • Dostępność
złączy DisplayPort, DVI i HDMI gwarantuje
najwyższą elastyczność połączeń • Nowy,
dostępny z przodu monitora wysuwany pasek z
informacjami o produkcie

Sprawdzony długookresowo
Monitor HP ZR2440w ma wbudowane
rozwiązania do niezawodności i wydajności: •
Intensywne testowanie pod kątem
bezproblemowej współpracy ze stacjami
roboczymi HP i najczęściej używanymi
aplikacjami • Certyfikat ENERGY STAR® 5.0,
złoty certyfikat EPEAT® 4, wydajność
energetyczna na poziomie 85%, konstrukcja
monitora i podstawy wolna od substancji
BFR/PVC5 i ponad 25% powtórnie przetworzonej
żywicy świadczy o ekologiczności rozwiązania. •
Gwarancja typu 3-3-3 z możliwością
przedłużenia do 5 lat6

Monitor IPS HP ZR2440w o przekątnej 61
cm (24 cale) z podświetleniem LED

DANE TECHNICZNE
Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 2000000:1 dynamiczny

Poziom reakcji

6 ms (typowo)

Rozdzielczość własna

1920 x 1200

Sygnał wejściowy

1 wejście DisplayPort; 1 port DVI-D; 1 port HDMI

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 90–265 V

Zużycie energii

59 W (maksymalnie); 48 W (typowo); <0,5W (tryb czuwania), oczekiwanie

Wymiary

z podstawą:56,2 x 23,5 x 42,9 cm
z podstawą:56,2 x 6,1 x 36,8 cm

Waga

7,6 kgz podstawą

Ergonomia

Nachylenie: Od -5° do +35°; Obrót: ±45°

Ochrona środowiska

Temperatura pracy:Od 5 do 35°C; Wilgotność podczas pracy:Wilgotność wzgl. 20–80%

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej
Opcjonalnie (sprzedawane osobno)

Modele z certyfikatem ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Certyfikaty i zgodność z przepisami

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 (UWAGA: etykiety z
klasyfikacjami agencyjnymi oraz numer seryjny produktu znajdują się na wyciąganym pasku po lewej stronie monitora)

Oprogramowanie

Program HP Display Assistant to aplikacja usługowa, które umożliwia ochronę przed kradzieżą, regulację monitora, kalibrację kolorów i zarządzanie
zabezpieczeniami/zasobami za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) wykorzystywanego w komputerze podłączonym do
monitora.

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

Wyjście analogowe stereo i cyfrowe SPDIF

1 W porównaniu z popularnymi monitorami z panelami typu TN (Twisted Nematic) oglądanymi pod kątem 60°

2 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP
rzeczywiste parametry mogą się różnić od podanych

3 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości

4 Certyfikat EPEAT® Gold tam, gdzie HP rejestruje monitory do zastosowań biurowych. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na stronie www.epeat.net

5 Zgodne z ciągle modyfikowaną definicją urządzeń wolnych od związków BFR/PCV, zgodnie z wytycznymi określonymi w inicjatywie iNEMI dotyczącej stanowiska wobec definicji urządzeń elektronicznych o niskiej zawartości halogenu (wolnych od

BFR/CFR/PCV). Części z tworzywa sztucznego zawierają < 1000 cząsteczek na milion (0,1%) bromu (jeśli źródłem Br są związki BFR) oraz < 1000 cząsteczek na milion (0,1%) chloru (jeśli źródłem Cl są związki CFR, PCV lub kopolimery PCV). Wszystkie
laminaty do obwodów drukowanych i podstaw zawierają łącznie <1500 cząsteczek na milion (0,15%) bromu i chloru, przy czym maks. ilość chloru wynosi 900 cząsteczek na milion (0,09%), a maks. ilość bromu — 900 cząsteczek na milion (0,09%). Kable
zewnętrzne (zasilania, wideo i USB) mogą zawierać związki BFR/PVC. Części zamienne po nabyciu mogą zawierać związki BFR/PCV

6 Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne zależnie od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Aby wybrać

odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie
www.hp.com/hps/carepack.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
© 2011 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne
oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym
lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach.
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Monitor IPS HP ZR2440w o przekątnej 61
cm (24 cale) z podświetleniem LED
Akcesoria i usługi

Listwa HP LCD Speaker
Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając
go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w
pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Karta graficzna USB
HP

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie), które
stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera.
Niewielki adapter HP USB Graphics Adapter umożliwia podłączenie nawet 6
monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki
obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednego adaptera można
połączyć notebook lub komputer biurkowy z drugim monitorem, a stosując kilka
adapterów, można połączyć kilka monitorów.

Numer produktu: NL571AA

Zamek HP Business PC
Security Lock

To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego
przed otwarciem, a jednocześnie pozwala przymocować komputer do punktu
zaczepienia. Stalowy, zapętlony kabel uniemożliwia odłączenie klawiatury,
monitora i urządzeń peryferyjnych przez niepowołaną osobę.

Numer produktu: PV606AA

Serwis w miejscu
instalacji w następnym
dniu roboczym, 5 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa uszkodzonego
sprzętu zostanie przeprowadzona na miejscu u klienta w następnym dniu
roboczym przez serwisanta przeszkolonego przez HP.

Numer produktu: U7937E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

