HP ZR2330w 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS
LED-es hátsó megvilágítású monitor
Elérhető áron tehet szert rendkívül széles látószögre, amely a tengelytől távol is éles, állandó minőségű
képeket biztosít. A HP ZR2330w 58,4 centiméteres (23 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású
monitor fejlett csatlakoztatási lehetőséget biztosít a szabad térbeli beállítás és az IPS-kijelző kimagasló
teljesítménye mellett, így ideális megoldást jelent a többmonitoros környezetek és a költségekre
odafigyelő vállalkozások számára.

Ragyogó IPS-technológia

Az IPS-technológia kimagasló képpontosságot nyújt a rendkívül széles
178°-os betekintési szög mellett, biztosítva a színhűséget az oldalról
való megtekintéskor is.
A pontos színvisszaadás és a kristálytiszta kép a betekintési tengelytől
jóval balról és jobbról történő megtekintés esetén is garantált, ami a
többmonitoros környezetek számára teszi ideális választássá a
terméket. A tiszta képek ragyogó színeit szinte bármilyen szögből
élvezheti.
Full HD felbontás1, 1M:1 dinamikus kontrasztarány és gyors, 5
ezredmásodperces válaszidő biztosítja a szövegek, grafikus elemek és
videók2 pontos megjelenítését.

Üzleti szintű teljesítmény kedvező áron

Ha stabil megbízhatóságra és élénk képmegjelenítésre van szüksége,
válasszon LED-es kijelzőt. A LED-es technológiával készült kijelzők
emellett vékonyak, könnyűek és egyszerűen elhelyezhetők az
asztalon.
Egyszerűen csatlakoztatható számos különféle eszközhöz a VGA-,
DVI- és DisplayPort-csatlakozókkal (HDCP-támogatással a DVI és
DisplayPort esetén). Az integrált kétportos USB-elosztó révén kéznél
tarthatja a gyakran használt perifériaeszközöket.
A kijelzők falra szerelését vagy mozaikszerű elrendezését (a
felszereléshez szükséges szerelvények külön kaphatók) lehetővé tevő
integrált VESA fali tartóval helyet szabadíthat fel asztalán.
Az állítható magasság, dőlésszög, valamint a sokoldalú forgathatóság
révén egész nap kényelmesen dolgozhat.
A mellékelt HP Display Assistant szoftver segítségével egyetlen
integrált és könnyen kezelhető felhasználói felületen állíthatja be az

egyedi képminőséget, a lopásgátló üzemmódot és az
energiatakarékos működést.

Környezettudatos tervezés

A környezettudatos, intelligens és energiahatékony tervezés
hozzájárul az energiafogyasztásból fakadó költségek csökkentéséhez.
A környezettudatosságot bizonyítja a higanymentes
LED-háttérvilágítás, a BFR/PVC-mentes kivitelezés3, valamint az
arzénmentes4 kijelzőüveg is.
Költségeit olyan díjnyertes ökotanúsítványokkal csökkentheti, amilyen
az ENERGY STAR®, az EPEAT® Silver5 és a TCO.

Tökéletes biztonság a HP révén

A HP nyújtotta védelem része a különleges, 3 éves korlátozott jótállás,
amely magában foglalja a cserekészüléket és a szállítást.
A HP Care Pack6 szolgáltatások igénybe vételével a
szervizszerződésekben foglalt normál garanciát további
lehetőségekkel bővítheti.

HP ZR2330w 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS LED-es
hátsó megvilágítású monitor

Képernyőméret (átlós)

58,4 cm (23”)

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 1000000:1 dinamikus

Válaszidő

14 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Natív felbontás

1920 x 1080

Oldalarány

Széles képernyős (16:9)

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Tükröződéscsökkentő; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek

Bemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

40 W (maximális), 35 W (jellemző), <0,5 W (készenléti állapot)

Méretek

Talppal együtt: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Talp nélkül: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm

Súly

4,1 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: - 5 és +30º között; Elfordítás: ±360º

Környezeti

Működési hőmérséklet: 5–35°C
Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a következő munkanapra vállalt helyszíni javítás.
A használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.
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HD képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
az iNEMI alacsony halogéntartalmú elektronikai cikkekről szóló állásfoglalásban található „BFR/PVC-mentes” iparági definíciónak. A házba épített műanyag alkatrészek általában 1000 milliomodnál
(0,1%) kevesebb brómot vagy klórt tartalmaznak. A nyomtatott áramköri kártya és a szubsztrátlaminátumok általában 1500 milliomodnál (0,15%) kevesebb brómot és klórt tartalmaznak. Nem biztos, hogy a
vásárlás utáni szervizek során bekerülő alkatrészek BFR-/PVC-mentesek. A külső kiegészítők, többek között a tápegységek, tápkábelek és periférikus eszközök nem BFR/PVC-mentesek.
4Arzén és annak vegyületei nem voltak kimutathatók az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental Protection Agency, U.S. EPA) 3052/6010b tesztelési módszereivel az ICP-AES
alapján, 10 milliomod minimális érzékelési szinttel végzett tesztek szerint.
5EPEAT® Silver, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. Országa regisztrációs állapotát a www.epeat.net webhelyen tekintheti meg.
6A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás a hardver
megvásárlásának dátumától érvényes. A HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához használja a www.hp.com/go/lookuptool webhelyen található HP Care Pack szolgáltatáskeresési eszközt.
További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.
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3Megfelel

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja
meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
További tájékoztatás: www.hp.eu/monitors
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HP ZR2330w 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS
LED-es hátsó megvilágítású monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP állítható kétkijelzős állvány

A HP állítható dupla monitorállvány a termelékenység maximalizálása és a hatékonyság optimalizálása
érdekében két kijelző használatát teszi lehetővé. A kijelzők bármelyike (vagy mindkettő) fekvő vagy álló
helyzetbe forgatható, az állvány mélysége, magassága, döntési és elforgatási szöge állítható, így
mindkét képernyő szemmagasságban és akár kissé egymás felé fordítva is nézhető, aminek
köszönhetően több alkalmazást és információt lehet figyelni egyidejűleg. A beépített talpgörgők révén
az állvány elforgatható, így a munka könnyebben megosztható másokkal.
Termékszám: AW664AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes
hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.
Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP
vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely
kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb
kihasználhatóságát.
Termékszám: EM870AA

HP integrált Work Center állvány
ultravékony asztali géphez és vékony
klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló
korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP
Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens,
valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a
kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8
kg tömegű HP monitorok.
Termékszám: LH526AA

HP USB grafikus adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett
terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A szuperkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi
legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott
alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy
második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz.
Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos) felbontás.
Termékszám: NL571AA

5 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő
munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7935E

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk
értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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