LED-taustavalaistu 58,4 cm (23 tuuman)
ZR2330w -IPS-näyttö
Saat edulliseen hintaan erittäin laajan katselukulman ja terävän, tasalaatuisen kuvan myös sivummalta
katsottuna. HP:n LED-taustavalaistun 58,4 cm (23-tuumaisen) ZR2330w-IPS-näytön ominaisuuksiin
kuuluvat monipuoliset liitäntämahdollisuudet, täydellinen säädettävyys ja erinomainen IPS-tekniikka. Siksi
se sopii hyvin usean näytön ympäristöihin ja budjettitietoisille yrityksille.

Loistava IPS-tekniikka

IPS (In-Plane Switching) -tekniikan ansiosta kuvanlaatu säilyy
erinomaisena erittäin laajan 178 asteen katselukulman koko alueella,
mikä takaa yhdenmukaiset värit kun näyttöä tarkastellaan
sivummalta.
Totea itse, miten yhdenmukaiset värit ja terävät näkymät näyttö
tarjoaa koko katselukulman laajuudelta. Se on ihanteellinen valinta
usean näytön ympäristöihin. Laajenna näkymää ja nauti upean
värikkäästä ja selkeästä kuvasta lähes mistä tahansa kulmasta.
Täysteräväpiirtoinen tarkkuus1, dynaaminen kontrastisuhde M:1 ja
nopea 5 ms:n vasteaika takaavat tekstin, grafiikan ja videokuvan
tarkkuuden2.

Yritysluokan tehoa budjettiin sopivaan
hintaan

Valitse LED-näytön rautainen luotettavuus ja kirkkaat värit.
LED-tekniikan ansiosta näyttö on myös ohut, kevyt ja helppo sijoittaa
työpöydälle.
Helppo yhdistää eri laitteisiin kätevien VGA-, DVI- ja
DisplayPort-liitäntöjen kautta (DVI:ssä ja DisplayPortissa HDCP-tuki).
Usein käytetyt oheislaitteet pysyvät helposti käden ulottuvilla
kiinteän kaksiporttisen USB-keskittimen avulla.
Näyttöjen seinäkiinnityksen tai lomittamisen mahdollistava integroitu
VESA-kiinnityskuvio vapauttaa arvokasta pöytätilaa (asennusratkaisu
myydään erikseen).
Säädettävän korkeuden, kallistuksen, kääntämisen ja kiertämisen
ansiosta jaksat työskennellä mukavasti koko pitkän päivän.
Mukana tulevan HP Display Assistant -ohjelmiston avulla kuvanlaadun

mukauttaminen, varkaudeneston aktivointi ja
energiansäästötoimintojen käyttöönotto sujuvat helposti yhdessä
integroidussa käyttöliittymässä.

Suunniteltu ympäristöystävälliseksi

Älykäs ja energiaa säästävä näyttö on suunniteltu ympäristöä
ajatellen ja se auttaa vähentämään virrankulutuksen aiheuttamia
kustannuksia.
Elohopeaton LED-taustavalaisu, BFR-/PVC-yhdisteettömät
materiaalit3 ja arseeniton4 näytön lasi ovat vain muutamia esimerkkejä
näytön ympäristöystävällisyydestä.
Palkitut ympäristöluokitukset laskevat kokonaiskustannuksia. Näihin
kuuluvat mm. seuraavat: ENERGY STAR®, EPEAT® Silver5 ja TCO.

HP takaa mielenrauhan

HP:n suojaus sisältää kolmen vuoden laajennetun vaihtopalvelun
sisältävän normaalin rajoitetun takuun.
HP Care Pack -palvelusopimukset6 tarjoavat vakiotakuita laajemmat
palvelut.

LED-taustavalaistu 58,4 cm (23 tuuman) ZR2330w
-IPS-näyttö

Näytön koko (lävistäjä)

58,4 cm (23 tuum.)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 1000000:1 dynaaminen

Vasteaika

14 ms (harmaa–harmaa)

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; Häikäisynesto; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 x DisplayPort

Virransyöttö

T ulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

40 W (enintään), 35 W (normaali), <0,5 W (valmiustilassa)

Mitat

Jalustan kanssa: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Ilman jalustaa: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm

Paino

4,1 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: - 5–+30 astetta; Kierto: ±360 astetta

Ympäristö

Käyttölämpötila: 5–35 °C
Käyttökosteus: 20–80 % RH

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuvan huollon. Ehdot
vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HD-kuvan katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia (HD).
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Täyttää toimialan määritelmän BFR-/PVC-yhdisteetön, joka on annettu iNEMIn matalahalogeenista elektroniikkaa koskevassa julkilausumassa. Näytön rungossa käytetyt muoviosat sisältävät tyypillisesti alle
1 000 ppm (0,1 %) bromia tai klooria. Piirilevyjen ja kiinnitysalustojen levyt sisältävät tyypillisesti alle 1 500 ppm (0,15 %) bromia ja klooria (yhteensä). Myöhemmin hankittavat varaosat eivät välttämättä ole
BFR-/PVC-yhdisteettömiä. Ulkoiset lisävarusteet, kuten virtalähteet, sähköjohdot ja lisälaitteet, eivät ole BFR-/PVC-yhdisteettömiä.
4 Arseenia ja sen yhdisteitä ei havaittu ICP-AES:n testeissä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston testimenetelmillä 3052/6010b (MDL 10 ppm).
5 EPEAT® Silver, jossa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
6 HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Valitse HP-tuotteellesi
oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. T uotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta
www.hp.com/hps/carepack.
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Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut
HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

T uote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/monitors
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LED-taustavalaistu 58,4 cm (23 tuuman)
ZR2330w -IPS-näyttö
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n säädettävä kahden näytön teline

HP:n säädettävä kahden näytön teline mahdollistaa kahden näytön käytön ja parantaa tuottavuutta ja
tehokkuutta. Kumpi tahansa näyttö tai molemmat näytöt voidaan kääntää vaaka- tai pystyasentoon.
Sekä syvyys, korkeus, kallistus että kulma ovat säädettävissä, joten näytöt voidaan asettaa silmän
tasoon tai loivaan kulmaan toisiinsa nähden, jolloin useita sovelluksia tai tietolähteitä voi seurata
samaan aikaan. Pohjan rullien ansiosta voit kääntää telinettä, joten työsi jakaminen muiden kanssa
helpottuu.
Tuotenumero: AW664AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan
lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.
Tuotenumero: NQ576AA

HP:n LCD-näytön Quick Release
-toiminto

T urvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille,
yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin
tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.
Tuotenumero: EM870AA

HP Integrated Work Center -jalusta
Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä
suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan
pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24")
HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien
mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.
Tuotenumero: LH526AA

HP:n USB-grafiikkasovitin

HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai
parantaa kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön
yhdistämisen samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista
käyttöä. Yhdellä sovittimella voi yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla
sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa. Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1
600 x 1 200 (tavanomainen)
Tuotenumero: NL571AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E

T uote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
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