HP ZR2330w 58,4 cm (23") IPS-skærm med
lysdiodebagbelysning
Få ultrabrede betragtningsvinkler med en skarp og ensartet billedgengivelse fra stort set alle vinkler – til
en overkommelig pris. Den 58,4 cm (23'') HPZR2330w IPS-skærm med lysdiodebagbelysning har
avancerede tilslutningsmuligheder, et fuldt justerbart design og en bemærkelsesværdig
IPS-billedgengivelse, som er perfekt til konfigurationer med flere skærme og budgetbevidste
virksomheder.

Strålende IPS-teknologi

IPS-teknologi (In-Plane Switching) giver en fantastisk nøjagtig
billedgengivelse på tværs af de ultrabrede 178° betragtningsvinkler,
så farverne gengives ensartet, når man ser på skærmen fra forskellige
vinkler.
Se den forskel ensartede farver og krystalklare skærmbilleder fra
yderste venstre til yderste højre gør – en ideel skærmfunktion til
miljøer med flere skærme. Udvid din synsvinkel, og få klare billeder i
strålende farver fra stort set alle vinkler.
Fuld HD-opløsning1, et dynamisk kontrastforhold på M:1 og en hurtig
responstid på 5 ms giver en præcis gengivelse af tekst, grafik og
video2.

Den medfølgende HP Display Assistant-software understøtter
tilpasning af billedkvaliteten, forhindring af tyveri samt
energibesparelser i én integreret og brugervenlig grænseflade.

Udviklet med hensyntagen til miljøet

Det intelligente, energieffektive design er bygget med hensyntagen til
miljøet og hjælper dig med at reducere omkostningerne til
strømforbrug.
Bagbelyst lysdiodeskærm, som er fri for kviksølv, et BFR/PVC-frit
design3 og arsenikfrit4 glas er bare nogle få af skærmens miljøbevidste
detaljer.
Med de prisbelønnede miljøcertificeringer, herunder ENERGY STAR®,
EPEAT® Silver5 og TCO, kan du sænke de overordnede omkostninger.

Førsteklasses produkt til en budgetvenlig Ro i sindet med HP
Din HP-beskyttelse omfatter en 3 års begrænset standardgaranti med
pris
Vælg et LED-display, så du får den driftsikkerhed, der kendetegner
dioder, samt en levende billedgengivelse. LED-teknologi gør også, at
skærmen er tynd, let og nem at placere på skrivebordet.
Nem tilslutning til en række enheder vha. praktiske VGA-, DVI- og
DisplayPort-indgange (med HDCP-understøttelse på DVI- og
DisplayPort). Med den indbyggede 2-ports USB-hub er de enheder, du
bruger ofte, lige ved hånden.
Få mere plads på skrivebordet med det indbyggede
VESA-monteringssystem, som muliggør vægmontering eller en
konfiguration med flere skærme ved siden af hinanden
(monteringshardware sælges separat).
Arbejd komfortabelt hele dagen vha. justerbar højde, vipning, drejning
og rotation.

avancerede ombytningsmuligheder.
Vælg en HP Care Pack-serviceydelse6, hvis du vil udvide
servicekontrakterne ud over standardgarantierne.

HP ZR2330w 58,4 cm (23") IPS-skærm med
lysdiodebagbelysning

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

58,4 cm (23")

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 1000000:1 dynamisk

Opdateringshastighed

14 ms grå til grå

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen

Indgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

40 W (maksimalt), 35 W (typisk), <0,5 W (standby)

Mål

Med fod: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Uden fod: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm

Vægt

4,1 kg

Ergonomiske egenskaber

Hældning: +5 til -30º, Drejning: ±360º

Miljømæssigt

Driftstemperatur: 5 til 35°C
Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket

Garanti

3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se HD-billeder.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Overholder branchedefinitionen på "BFR/PVC-fri" i henhold til iNEMI-definitionen på "lav-halogen"-elektronik. Plastikdele i kabinettet indeholder generelt < 1000 ppm (0,1%) bromin eller chlorin. Printkort og
substratlaminater indeholder generelt < 1500 ppm (0,15 %) bromin og chlorin i alt. Servicedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-fri. Eksternt tilbehør, herunder strømforsyninger, strømledninger samt
periferiudstyr er ikke BFR/PVC-fri.
4 Der er ikke fundet arsenik eller sammensætninger heraf ved de amerikanske EPA-testmetoder 3052/6010b udført af ICP-AES med en MDL på 10 ppm.
5 EPEAT® Silver, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i dit land.
6 HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service begynder på datoen for
hardwarekøbet. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på
www.hp.com/hps/carepack.
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Kom i kontakt med HP Financial Services
Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende
produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser i dette dokument.
Få mere at vide på www.hp.eu/monitors
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HP ZR2330w 58,4 cm (23") IPS-skærm med
lysdiodebagbelysning
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP justerbart stativ til to skærme

Med det justerbare HP-skærmstativ kan du bruge to skærme, så du får maksimal produktivitet og
effektivitet. Den ene eller begge skærme kan drejes til liggende eller stående retning, og stativet kan
justeres i dybden og højden. Det kan endvidere drejes, og vinklen kan justeres, så du har begge skærme
i øjenhøjde og drejet lidt ind mod hinanden. På den måde kan du holde øje med flere programmer og
informationskilder samtidig. Integrerede ruller gør, at du kan dreje stativet, så andre nemmere kan se
skærmen.
Produktnummer: AW664AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld
multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til
hovedtelefon.
Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible
HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller
vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.
Produktnummer: EM870AA

HP stativ til integreret driftscenter til
ultraslank desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af
bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP
Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP
17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med
VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.
Produktnummer: LH526AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den
superkompakte HP USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så
produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar
eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med
hinanden. Understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller 1600 x 1200 (traditionel).
Produktnummer: NL571AA

5 års service på stedet næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret
tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende
produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser i dette dokument.
Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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