Οθόνη IPS HP ZR2330w 58,4 cm (23'') με
οπισθοφωτισμό LED
Απολαύστε εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής με καθαρή και σταθερή εικόνα εκτός άξονα σε
οικονομική τιμή. Η οθόνη HP ZR2330w IPS 58,4 cm (23'') με οπισθοφωτισμό LED διαθέτει προηγμένη
συνδεσιμότητα, πλήρως ρυθμιζόμενη σχεδίαση και εντυπωσιακή απόδοση IPS που την καθιστούν
ιδανική για περιβάλλοντα πολλών οθονών και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το κόστος.

Κορυφαία τεχνολογία IPS

Η τεχνολογία IPS παρέχει εξαιρετική ακρίβεια εικόνας σε ευρεία γωνία
προβολής 178°, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των χρωμάτων
κατά την προβολή εκτός άξονα.
Δείτε τη διαφορά που προσφέρει η σταθερότητα του χρώματος και η
πεντακάθαρη εικόνα από τη μια άκρη στην άλλη - η ιδανική λύση για
περιβάλλοντα πολλών οθονών. Διευρύνετε τις δυνατότητες προβολής
και απολαύστε καθαρή εικόνα με εντυπωσιακά χρώματα από όλες
σχεδόν τις γωνίες.
Η ανάλυση Full HD1, ο δυναμικός λόγος αντίθεσης 1.000.000:1 και ο
γρήγορος χρόνος απόκρισης 5 ms προσφέρουν κείμενο, γραφικά και
εικόνα μεγάλης ακριβείας2.

Επαγγελματική απόδοση, φιλική τιμή

Επιλέξτε μια οθόνη LED για αξιοπιστία και εντυπωσιακή εικόνα.
Επίσης, χάρη στην τεχνολογία LED, η οθόνη είναι λεπτή, ελαφριά και
χωράει άνετα στο γραφείο σας.
Συνδέστε εύκολα διάφορες συσκευές μέσω των πρακτικών εισόδων
VGA, DVI και DisplayPort (με υποστήριξη HDCP στις εισόδους DVI και
DisplayPort). Χάρη στον ενσωματωμένο διανομέα USB δύο θυρών, οι
περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιείτε συχνά είναι πάντα
διαθέσιμες.
Απελευθερώστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας με την
ενσωματωμένη τεχνολογία VESA, η οποία υποστηρίζει επιτοίχια ή
παράλληλη τοποθέτηση οθονών (το υλικό τοποθέτησης πωλείται
ξεχωριστά).
Εργαστείτε άνετα όλη μέρα χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης ύψους,
κλίσης και περιστροφής.
Το παρεχόμενο λογισμικό HP Display Assistant υποστηρίζει

προσαρμοσμένη ποιότητα εικόνας, προστασία από κλοπή και
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα ενοποιημένο και
εύχρηστο περιβάλλον.

Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον

Η έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση έχει γίνει με γνώμονα το
περιβάλλον και σας βοηθάει να μειώσετε το ενεργειακό κόστος.
Ο οπισθοφωτισμός τύπου LED χωρίς υδράργυρο, η σχεδίαση χωρίς
BFR/PVC3 και η γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό4 είναι λίγα μόνο από
τα περιβαλλοντικά υπεύθυνα χαρακτηριστικά της οθόνης.
Μειώστε το συνολικό κόστος με βραβευμένες οικολογικές
πιστοποιήσεις, όπως ENERGY STAR®, EPEAT® Silver5 και TCO.

Τέλος στο άγχος με την HP

Η προστασία HP περιλαμβάνει τυπική περιορισμένη εγγύηση με
προηγμένη κάλυψη αντικατάστασης για 3 έτη.
Επιλέξτε υπηρεσίες HP Care Pack6 για να επεκτείνετε τις συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις.

Οθόνη IPS HP ZR2330w 58,4 cm (23'') με
οπισθοφωτισμό LED

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

58,4 cm (23")

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 1000000:1 δυναμική

Ταχύτητα απόκρισης

14 ms από γκρι σε γκρι

Εγγενής ανάλυση

1920 x 1080

Λόγος διαστάσεων

Ευρεία οθόνη (16:9)

Χαρακτηριστικά οθόνης

Plug and Play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη

Σήμα εισόδου

1 VGA, 1 DVI-D, 1 DisplayPort

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ρεύματος

40 W (μέγιστη), 35 W (τυπική), <0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις

Με βάση: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Χωρίς βάση: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm

Βάρος

4,1 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: - 5 έως +30º, οριζόντια περιστροφή: ±360º

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Πληροί τον ορισμό "χωρίς BFR/PVC" όπως αυτός ορίζεται στη δήλωση "iNEMI Position Statement" για τις ηλεκτρονικές συσκευές με χαμηλό αλογόνο. Τα πλαστικά μέρη του πλαισίου περιέχουν συνολικά βρώμιο ή
χλώριο λιγότερο από 1.000 ppm (0,1%). Οι επιστρώσεις των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος και των υποστρωμάτων περιέχουν συνολικά βρώμιο και χλώριο λιγότερο από 1.500 ppm (0,15%). Τα ανταλλακτικά
αντικατάστασης μετά την αγορά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC. Ο εξωτερικός βοηθητικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των τροφοδοτικών, των καλωδίων τροφοδοσίας και των περιφερειακών συσκευών,
δεν είναι χωρίς BFR/PVC.
4 Δεν εντοπίστηκε αρσενικό ή ενώσεις αρσενικού με τις μεθόδους ελέγχου 3052/6010b του αμερικανικού φορέα EPA με την τεχνική ICP-AES με MDL 10 ppm.
5 EPEAT® Silver, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
6 Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το δικό σας προϊόν HP, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών
HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.
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Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας
προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει
να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/monitors
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Οθόνη IPS HP ZR2330w 58,4 cm (23'') με
οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Βάση ανύψωσης HP για δύο οθόνες

Η ρυθμιζόμενη βάση δύο οθονών HP σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δύο οθόνες για να
μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Η καθεμία ή και οι δύο
οθόνες μπορούν να τοποθετηθούν σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό, ενώ το βάθος, το ύψος,
η κλίση και η γωνία της βάσης ρυθμίζονται ώστε να μπορείτε να βλέπετε και τις δύο οθόνες στο επίπεδο
των ματιών, καθώς και ελαφρώς αντικριστά τη μία με την άλλη, πράγμα που σας επιτρέπει να
παρακολουθείτε πολλαπλές εφαρμογές και πηγές πληροφοριών ταυτόχρονα. Οι ενσωματωμένοι τροχοί
σάς επιτρέπουν να περιστρέφετε τη βάση ώστε να μοιράζεστε πιο εύκολα τη δουλειά σας.
Αριθμός προϊόντος: AW664AA

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης
πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή
για ακουστικά.
Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης
οθόνης LCD HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες
οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση,
βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.
Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση HP Integrated Work Center για
επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων
χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες
οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες
προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5
λίβρες).
Αριθμός προϊόντος: LH526AA

Προσαρμογέας γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις οθόνες
μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα
γραφικών HP USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει
να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές
εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο
υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε
διάφορες οθόνες μεταξύ τους. Υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920 x 1080 (ευρεία οθόνη) ή 1600 x 1200
(κλασική).
Αριθμός προϊόντος: NL571AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη
ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP
για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως
Αριθμός προϊόντος: U7935E

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει
να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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