HP ZR2440w 61 cm (24 inç) LED Arkadan
Aydınlatmalı IPS Monitör
Performans, kalite ve tarz bir arada.

HP Performance Monitörler, HP ekran ailesindeki en yüksek performansı
sunar. 61 cm (24 inç) diyagonal ekranımızı HP Z İş İstasyonlarıyla sorunsuz
olarak bütünleşen son derece modern ve hiç olmadığı kadar ince bir
tasarıma sahip LED arka ışık içerecek şekilde yeniledik. Tamamen yeni bir
tasarıma sahip olan HP ZR2440w 61 cm (24 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı
IPS Monitör, yüksek miktarda yeni özellikler içeren olan 16:10 LED tabanlı
ekrandır.

Her açıdan etkileyici
LED arka ışıklı tasarımı sayesinde HP ZR2440w
cıva içermez ve aşırı incedir. Hepsi bu değil. • IPS
(düzlem içi geçiş) teknolojisi, 178° aşırı geniş
görüntüleme açısı ve ana monitörlere göre 10
kata kadar daha yüksek kontrast oranı ile
mükemmel görüntü netliği sağlar1. • 1920 x
1200 çözünürlük, 1000:1 kontrast ve 2M:1
dinamik kontrast oranı mükemmel görüntü kalitesi
sunar2 • Süper hızlı 6 milisaniyelik tepki süresi
gölgelenmeyi, bulanıklığı ve renk dağılmasını en
aza indirir. • 1:1 ölçeklendirme desteği, Full HD3
1080p içeriğine uygun letterbox formatı sağlar
Başladığı andan itibaren verimli
HP ZR2440w, kolay kurulum ve kullanıcı dostu
kolaylık sağlayan özellikleri sayesinde kutudan
çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır: • 8 yönlü rahat
ayarlanabilir sehpa kolay yükseklik, eğim açısı,
dönüş açısı ve eksende dönme ayarları sağlar •
Gömme tasarımlı HP Quick Release 2 standın
kurulmasını ve kaldırılmasını kolaylaştırır • Aşırı
ince çerçeveler panoramik çoklu monitör
dizilerindeki birçok ekran arasındaki boşluğu en
aza indirir • Tümleşik kablo kapağı kabloları
gizler • USB hub dört adet aygıtı dorudan
monitöre bağlar • DisplayPort, DVI ve HDMI
girişleri çeşitli bağlantı olanakları sağlar •
Kayarak açılan ürün bilgi sekmesi ürün bilgilerinin
monitörün ön tarafından görüntülenmesine olanak
sağlar

Uzun vadede kanıtlanmış
HP ZR2440w monitörün kritik görev açısından
güvenilir ve enerji tasarruflu olmasını sağlayan
özellikler şunlardır: • HP Z İş İstasyonları ve en sık
kullandığınız uygulamalar ile sorunsuz çalışmasını
sağlayan kapsamlı testler • ENERGY STAR® 5.0,
EPEAT® Gold sertifikası4, %85 verimlilikte çalışan
güç kaynağı, BFR/PVC içermeyen5 ekran/stant ve
%25'den daha yüksek oranda geri dönüştürülmüş
reçine çevreye karşı duyarlı alıcılar olmanızı
sağlar • 3-3-3 koruma içeren sınırlı garanti 5 yıla
kadar genişletilebilir6

HP ZR2440w 61 cm (24 inç) LED Arkadan
Aydınlatmalı IPS Monitör

ÖZELLİKLER
Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

350 cd/m²

Kontrast oranı

1.000:1 statik; 2000000:1 dinamik

Yanıt hızı

6 ms normal

Gerçek çözünürlük

1920 x 1200

Giriş sinyali

1 DisplayPort girişi; 1 DVI-D; 1 HDMI

Giriş gücü

Giriş voltajı: 90 - 265 VAC

Güç tüketimi

59 W (maksimum); 48 W (normal); <0,5 W (beklemede), beklemede

Boyutlar

ayaklı:56,2 x 23,5 x 42,9 cm
ayak hariç:56,2 x 6,1 x 36,8 cm

Ağırlık

7,6 kgayaklı

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5° ila + 35°; Dönüş Açısı: ±45°

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı:5 - 35°C; Çalıştırma nemi:% 20 - 80 BN

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Gold

Seçenekler (her biri ayrı satılır)

Stereo analog ve SPDIF dijital ses çıkışı

Sertifikalar ve uyumluluk

TCO Ekranlar 5.2, CB,CE, FCC, ETLus, VCCI, C-tick, BSMI, ,TUV-S, ISO9241-307, TUV-GS, CCC, CECP, CEL, NOM, PSB, KC, GOST, ISC (NOT: firma
derecelendirme etiketi ve ürün seri numarası monitörün sol tarafındaki çekilebilir sekmede yer alır)

Yazılım

HP Display Assistant, bağlı PC'nin veya iş istasyonunun Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokolünü kullanarak hırsızlığa önlem almaya
ve monitör ayarının, renk ayarının ve güvenlik/varlık yönetiminin yapılmasına olanak veren bir yazılım yardımcı programıdır.

Garanti

Sınırlı üç yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet garantisi (arka aydınlatma dahil). Uygulama bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar
olabilir. Ayrıntılar için, HP Müşteri Desteği veya Servisiyle bağlantı kurun.

1 TN (Bükümlü Nematik) panelli başlıca monitörlerin 60°'de görüntülenmesi ile karşılaştırıldığında
2 Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir
gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir

3 HD resimleri görebilmek için HD içeriği gerekir

4 HP'nin ticari görüntüleme ürünlerini kaydettirdiği EPEAT® Gold. Ülkenizdeki kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın

5 "'Düşük Halojenli Elektronik Ürünleri Tanımı' (BFR/CFR/PVC içermez)' üzerine iNEMI Konum Bildirimi" ile belirtilen yeni 'BFR/PVC içermez' tanımına uyar. Plastik parçalar < 1000 ppm (%0,1) değerinde brom [Br kaynağı BFR ise] ve < 1000 ppm (%0,1)
değerinde klor [Cl kaynağı CFR, PVC ya da PVC kopolimerler ise] içerir. Tüm baskı devre kartları (PCB) ve alt tabakalar toplam 1500 ppm (%0,15) değerinin altında brom/klorür içerir
klorür veya brom en çok 900 ppm (%0,09) değerinde olabilir. Harici kablolar (güç, video ve USB) BFR/PVC içerir. Sonradan satın alınan servis parçaları BFR/PVC içeriyor olabilir

6 HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP Care Pack'lerin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz yere göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini
seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/monitors
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HP ZR2440w 61 cm (24 inç) LED Arkadan
Aydınlatmalı IPS Monitör
Aksesuarlar ve Hizmetler

HP LCD Hoparlör
Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak
üzere tam multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine
sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

HP USB Grafik
Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere
tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok
küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü, üretkenliği artırmanıza ve birçok açık
uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı olmak için
aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar
veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek
bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Adaptör
kullanın.

Ürün numarası: NL571AA

HP Kurumsal PC
Güvenlik Kilidi

Bu kullanışlı cihaz, kasa kapağını kilitleyip bir sabitleme noktasına sabitleyerek
masaüstü PC'nizin olduğu yerde kalmasını sağlar. Ayrıca çelik halka kablo;
klavye, monitör ve tüm çevre birimlerinin izinsiz yerinden alınmasını önleyecek
şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: PV606AA

5 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde, HW Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, arızalanan donanım biriminiz için HP onaylı
bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U7937E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

