Monitor IPS HP ZR2440w z diagonalo 61 cm
(24") in osvetlitvijo LED
Zmogljivost, kakovost in stil, združeni v celoto.

Monitorji HP Performance so med HP-jevimi monitorji najzmogljivejši.
Posodobili smo naš zaslon z diagonalo 61 cm (24"), tako da vključuje
osvetlitev LED v obliki, ki je izjemno modna in tanjša kot katera koli prej, da
na popoln način dopolnjuje delovne postaje HP Z. V celoti prenovljen HP-jev
monitor IPS z osvetlitvijo LED ZR2440w z diagonalo 61 cm (24") temelji na
zaslonu LED 16:10 z različnimi novimi funkcijami.

Osupljiv z vseh zornih kotov
Oblika z osvetlitvijo LED zagotavlja, da HP
ZR2440w ne vsebuje živega srebra in je izjemno
tanek. A to še ni vse. • Tehnologija IPS (in-plane
switching) zagotavlja izjemno natančnost slik z
zelo širokimi vidnimi koti 178 in do 10-krat
večjim razmerjem kontrasta v primerjavi z
običajnimi monitorji1 • Ločljivost 1920 x 1200 in
razmerje kontrasta 1000:1 ter razmerje
dinamičnega kontrasta 2M:1 omogočajo
neverjetno kakovost slik2 • Izredno hiter odzivni
čas 6 milisekund zmanjša verjetnost nastanka
vtisnjene, zamegljene in razmazane slike. •
Podpora razmerja 1:1 zagotavlja ustrezen
podolgovat prikaz celotne vsebine HD3 1080p
Učinkovitost od samega začetka
HP ZR2440w je takoj pripravljen za uporabo,
omogoča enostavno namestitev in prilagodljive in
uporabniku prijazne funkcije: • 8-smerno udobje
omogoča nastavitev višine, nagiba, zasuka in
obrata • Flush-design HP Quick Release 2 olajša
nameščanje na stojalo in odstranjevanje z njega •
Izredno tanki okvirji so odlični za prikaz slike na
več panoramskih monitorjih, saj zmanjšujejo
prekinitve prikaza med monitorji • V vgrajenem
pokrovu za kable so skriti kabli • Prek zvezdišča
USB lahko na monitor priključite največ štiri
naprave • Vhodi DisplayPort, DVI in HDMI
omogočajo številne možnosti povezave • Na
jezičku z informacijami o izdelku so podrobnosti
izdelka, vidne s sprednje strani monitorja

Preverjena dolgoročna uporabnost
Monitor HP ZR2440w ima vgrajeno zanesljivost
delovanja in energijsko učinkovitost: • obsežno
preizkušanje, ki pomaga zagotavljati delovanje
brez težav z delovnimi postajami HP Z in
najpogosteje uporabljanimi aplikacijami; •
ENERGY STAR® 5.0, zlata oznaka EPEAT®4,
85-odstotno učinkovito napajanje, zaslon/stojalo
brez delcev BFR/PVC5 in več kot 25 % reciklirane
umetne smole, kar vam pomaga pri tem, da
ostajate okolju prijazen kupec; • Omejena
garancija 3-3-3 z zaščito, ki je na voljo za
obdobje do 5 let6

Monitor IPS HP ZR2440w z diagonalo
61 cm (24") in osvetlitvijo LED

TEHNIČNI PODATKI
Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

350 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000:1; dinamični kontrast 2000000:1

Odzivnost

Običajno 6 ms

Privzeta ločljivost

1920 x 1200

Vhodni signal

1 vhod DisplayPort; 1 DVI-D; 1 vrata HDMI

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 90 do 265 V izmenične napetosti

Poraba energije

59 W (največ); 48 W (običajno); < 0,5 W (stanje pripravljenosti), v pripravljenosti

Mere

s podstavkom:56,2 x 23,5 x 42,9 cm
brez podstavka:56,2 x 6,1 x 36,8 cm

Teža

7,6 kgs podstavkom

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +35°; Vodoravni zasuk: ±45°

Okolju prijazno

Delovna temperatura:od 5 do 35°C; Vlažnost zraka pri uporabi:od 20 do 80 % RH

Ustreznost za električno učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Možnosti (vsaka naprodaj posebej)

Analogni stereo in digitalni avdio izhod SPDIF

Certifikat in skladnost

zasloni TCO 5.2, CB,CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, ,TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (OPOMBA: nalepka
s tehničnimi podatki in serijska številka izdelka na izvlečnem jezičku na levi strani monitorja)

Programska oprema

HP Display Assistant je programska oprema, ki zagotavlja možnosti za preprečevanje kraje, prilagajanje monitorja, kalibracijo barv in upravljanje
varnosti/sredstev prek protokola Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) priključenega računalnika ali delovne postaje.

Garancija

Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo
lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

1 V primerjavi z običajnimi monitorji z zasloni TN (Twisted Nematic) pri gledanju pod kotom 60°

2 Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent
dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja

3 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD

4 Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite www.epeat.net

5 Pri tem ustreza opredelitvi »brez BFR/PVC«, kot to določa »stališče konzorcija iNEMI glede »Opredelitve nizkonapetostne halogenske« elektronike (brez BFR/CFR/PVC)«. Plastični deli vsebujejo < 1000 delcev na milijon (0,1 %) broma [če so vir broma

bromirani zaviralci gorenja] in < 1000 delcev na milijon (0,1 %) klora [če so vir klora delci CFR, PVC ali kopolimeri PVC]. Vse tiskano vezje (PCB) in nadomestni laminati imajo skupno vsebnost broma/klora < 1500 delcev na milijon (0,15 %) z največjo količino
klora 900 delcev na milijon (0,09 %) in največjo količino broma 900 delcev na milijon (0,09 %). Zunanji kabli (napajalni, video in USB) niso brez delcev BFR/PVC. Pozneje kupljeni nadomestni deli morda ne bodo brez delcev BFR/PVC

6 Storitve HP Care Pack podaljšajo servisne pogodbe, ki presegajo standardno garancijo. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko izkoriščate od dneva nakupa strojne
opreme. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na naslovu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu
www.hp.com/hps/carepack.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors
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Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA
in/ali drugih državah.
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Monitor IPS HP ZR2440w z diagonalo
61 cm (24") in osvetlitvijo LED
Pripomočki in storitve

Nastavek HP LCD
Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite
večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim
spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Grafični adapter HP
USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki so zasnovani za
dopolnjevanje naših monitorjev in izboljšanje računalniške izkušnje. Majhen
grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer
vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami.
Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in
drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov.

Številka izdelka: NL571AA

Varnostna ključavnica
HP Business PC

Ta priročna naprava zagotavlja, da namizni računalnik ostane na svojem mestu
tako, da zaklene pokrov ohišja in ga pritrdi na aktivno točko. Kabel z jeklenimi
zaponkami je namenjen tudi za preprečevanje nepooblaščenega odstranjevanja
tipkovnice, monitorja ali zunanjih naprav.

Številka izdelka: PV606AA

5-letna podpora za
strojno opremo
naslednji delavnik na
mestu

Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, si zagotovite popravilo enote
strojne opreme z obiskom HP-jevega usposobljenega tehnika pri stranki
naslednji dan.

Številka izdelka: U7937E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

