monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením
LED a uhlopriečkou 58,4 cm (23")
Získajte extrémne široké pozorovacie uhly s jasným obrazom aj pri sledovaní mimo priameho smeru za
prijateľnú cenu. 58,4 cm (23") monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením LED a vylepšenými možnosťami
pripojenia, plne nastaviteľným vzhľadom a neuveriteľne výkonnou obrazovkou IPS je ideálny pre
nastavenia s viacerými monitormi a podnikateľov, ktorí myslia ekonomicky.

Fantastická technológia IPS

In-Plane Switching (IPS) technológia ponúka vynikajúcu presnosť
obrázkov v extrémne širokých pozorovacích uhloch (178°) a pomáha
pri zobrazovaní konzistentných farieb aj pri sledovaní obrazovky mimo
hlavných uhlov.
Rovnaké farby a kryštáľovo čisté zobrazenie v celom spektre pohľadu –
ideálna funkcia pre prostredia s viacerými monitormi. Rozšírte si
pohľad a vychutnajte si jasné obrázky v úžasnej farbe takmer z
ktoréhokoľvek uhla pohľadu.
Rozlíšenie Full HD1, dynamický kontrastný pomer M:1 a rýchle (5 ms)
reakčné časy dodávajú precíznosť prezerania textu, grafiky a videa.

Prvotriedny výkon, prijateľná cena

Vyberte si LED obrazovku pre trvalú spoľahlivosť a citlivú prezentáciu
obrázkov. Vďaka technológii LED je obrazovka tiež úzka, ľahká a
jednoducho sa umiestňuje na pracovný stôl.
Jednoduché pripojenie k širokému rozsahu zariadení s praktickými
vstupmi VGA, DVI, a DisplayPort (s podporou HDCP na DVI a
DisplayPort). Majte často používané periférne zariadenia vždy v po
ruke vďaka zabudovanému rozbočovaču pre dva porty USB.
Uvoľnite si miesto na stole pomocou zabudovaného modulového
systému podľa normy VESA, ktorý umožňuje zavesenie na stenu alebo
dlaždicovú konfiguráciu obrazoviek (hardvér na zavesenie sa predáva
oddelene).
Pracujte pohodlne celý deň s nastaviteľnou výškou, sklonom,
natočením a otáčaním okolo osi.
Obsahuje softvér HP Display Assistant, ktorý podporuje vlastné
nastavenie kvality obrázka, ochranu proti krádeži a možnosť úspory
energie v jednom zabudovanom a ľahko ovládateľnom rozhraní.

Navrhnuté s ohľadom na životné
prostredie

Inteligentný, úsporný vzhľad navrhnutý s ohľadom na životné
prostredie vám pomôže znížiť náklady na spotrebu energie.
Podsvietenie LED bez ortuti, neobsahuje BFR/PVC{3], sklo monitora
bez arzénu4, to sú iba niektoré z údajov o obrazovke, ktoré svedčia o
zodpovednom prístupe.
Znížte vaše celkové náklady pomocou udelených ekologických
certifikátov vrátane certifikátov ENERGY STAR®, EPEAT® Silver5 a TCO.

Pokoj v duši s HP.

Vaša služba HP zahŕňa štandardne 3-ročnú rozšírenú obmedzenú
záruku na výmenu tovaru.
Servisné služby HP Care Pack6 predlžujú servisné zmluvy, ktoré
presahujú štandardné záruky.

monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením LED a
uhlopriečkou 58,4 cm (23")

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

58,4 cm (23")

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1 statický; 1000000:1 dynamický

Rýchlosť odpovede

14 ms sivá – sivá

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Charakteristika displeja

Plug and Play; Antireflexný; Užívateľsky programovateľné; Výber jazyka; Ovládače na obrazovke

Vstupný signál

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Spotreba energie

40 W (maximálne), 35 W (bežná prevádzka), <0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery

So stojanom: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Bez stojana: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm

Hmotnosť

4,1 kg

Ergonomické vlastnosti

Sklon: - 5 až +30º; otáčanie: ±360º

Okolitý

Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka v priebehu jedného pracovného dňa od
nahlásenia poruchy. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Na prezeranie HD obrázkov je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD).
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Spĺňa priemyselnú špecifikáciu „bez obsahu BFR/PVC“ podľa vyjadrenia iNEMI o elektronike „s nízkym obsahom halogénových prvkov“. Plastové časti zahrnuté v šasi bežne obsahujú < 1000 ppm (0,1 %) brómu
alebo chlóru. Tlačená doska plošných spojov a substrátový laminát bežne obsahujú celkovo < 1500 ppm (0,15 %) brómu a chlóru. Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC. Externé
príslušenstvo vrátane napájacích zdrojov, napájacích káblov a periférií nie sú bez obsahu BFR/PVC.
4 Podľa skúšobných metód U.S. EPA 3052/6010b pomocou ICP-AES pre obsah 10 ppm MDL nebol nájdený arzén ani jeho zlúčeniny.
5 EPEAT® Silver v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na www.epeat.net.
6 Servisné služby HP Care Pack predlžujú servisné zmluvy, ktoré presahujú štandardné záruky. Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie
služby začína dňom nákupu hardvéru. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie
informácie o službe HP Care Pack podľa produktov sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.
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Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky
uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo
vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/monitors
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monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením
LED a uhlopriečkou 58,4 cm (23")
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Nastaviteľný stojan na dva monitory
HP

Nastaviteľný stojan na dva displeje HP vám umožňuje používať dva displeje pre maximalizovanie
produktivity a optimalizovanie efektivity. Jeden alebo oba displeje je možné otočiť do horizontálnej
alebo vertikálnej polohy a je možné nastaviť hĺbku, výšku, sklon a uhol, takže môžete sledovať obidve
obrazovky na úrovni očí a jemne ich môžete pootočiť, vďaka čomu môžete používať niekoľko aplikácií a
informačných zdrojov naraz. Integrované základné valce vám umožnia otáčať stojan, takže môžete
jednoduchšie zdieľať svoju prácu.
Číslo produktu: AW664AA

Reproduktorový panel HP LCD Speaker
Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá
vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.
Číslo produktu: NQ576AA

Monitor HP LCD montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA,
kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný
stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.
Číslo produktu: EM870AA

Stojan integr. prac. centra HP pre
ultratenké stolové počítače a počítače
typu tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru
na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov
HP Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s
uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so
štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5
lbs).
Číslo produktu: LH526AA

USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú
navrhnuté tak, aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača.
Superkompaktný USB grafický adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť
vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér
na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte
viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov. Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080
(širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).
Číslo produktu: NL571AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac.
deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na
nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky
uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo
vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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