HP ZR2330w 58,4 cm (23") IPS LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitör
Uygun bir fiyata net ve eksen dışında bile tutarlı görüntü sunan ultra geniş görüş açıları elde edin. HP
ZR2330w 58,4 cm (23") IPS LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör, birden fazla monitör kurulumları ve bütçeye
dayanan işler için mükemmel olup, gelişmiş bağlantı, tamamen ayarlanabilir tasarım ve fark edilir IPS
ekran performansı özelliklerine sahiptir.

Gelişmiş IPS teknolojisi

Düzlem İçi Geçiş (IPS) teknolojisi, 178° ultra geniş görüntüleme açıları
aracılığıyla ekran ekseni dışında kalan açılarda renk tutarlılığı
oluşturarak üstün görüntü netliği sağlar.
Birden fazla monitör içeren ortamlar için ideal bir ekran özelliği olan
renk tutarlılığı ve kristal netliğinde görüntüler ile farkı hissedin. Görüş
açınızı genişletin ve hemen her açıdan parlak renklerde net görüntüler
elde edin.
Tam HD çözünürlükler1, M:1 dinamik kontrast oranı ve 5 ms hızında
yanıt süreleri, metin, grafik ve videoların net görünmelerini sağlar2.

Kurumsal düzeyde performans, bütçe
dostu fiyat

LED ekranlar arasından seçim yaparak gelişmiş güvenilirlik ve canlı
görüntü sunumu elde edin. LED teknolojisi aynı zamanda ekranınızı
ince, hafif ve masa üstünde konumlandırması kolay bir hale getirir.
Uygun VGA, DVI ve DisplayPort girişleri ile bir dizi aygıta kolayca
bağlanın (DVI ve DisplayPort girişlerinde HDCP desteği ile). Tümleşik iki
bağlantı noktalı USB hub'u ile sık kullandığınız çevrebirimleri elinizin
altında tutun.
Duvar montajını veya ekranların döşemeli yapılandırmalarını
destekleyen tümleşik VESA montaj şekli ile büyük oranda masa alanını
boşaltma imkanı elde edin (montaj donanımı ayrı olarak satılır).
Ayarlanabilir yükseklik, eğme, döndürme ve kendi etrafında dönme
özellikleri sayesinde gün boyu rahatça çalışın.
Dahili HP Display Assistant yazılımı, tümleşik ve kullanımı kolay tek bir
arabirim ile özel resim kalitesini, hırsızlığı caydırıcı önlemleri ve enerji
tasarrufu etkinleştirme özelliklerini destekler.

Çevreye duyarlı tasarım

Akıllı, enerji tasarrufu sağlayan tasarım, güç tüketim masraflarını
azaltacak şekilde çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatma, BFR/PVC içermeyen tasarım3
ve arsenik içermeyen4 ekran camı, ekranın önemli ayrıntılarından
sadece birkaçıdır.
ENERGY STAR®, EPEAT® Silver5 ve TCO gibi ödüllü çevre belgeleri
sayesinde genel giderlerinizi azaltın.

HP ile içiniz rahat olsun

HP korumanız, 3 yıllık sınırlı gelişmiş standart değiştirme garantisi
içerir.
HP Care Pack Hizmetleri6 arasından seçim yaparak, hizmet
sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşıyın.
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Monitör boyutu (diyagonal)

58,4 cm (23 inç)

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 1000000:1 dinamik

Yanıt hızı

14 ms griden griye

Gerçek çözünürlük

1920 x 1080

En boy oranı

Geniş ekran (16:9)

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç Tüketimi

40 W (maksimum), 35 W (standart), <0,5 W (bekleme)

Boyutlar

Ayaklı: 55,15x24,94x46,7 cm
Ayak hariç: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm

Ağırlık

4,1 kg

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: - 5 - +30º; Dönüş Açısı: ±360º

Çevresel

Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 35°C
Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli

Garanti

3 yılla sınırlı parça, işçilik ve sonraki iş günü yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı
kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

HD görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
3 iNEMI Durum Bildirimi'ndeki "Düşük Halojenli" Elektronik Ürünler ile ilgili 'BFR/PVC içermez' sektörel tanımını karşılar. Kasaya dahil edilen plastik parçalar genellikle 1000 ppm (%0,1) değerinden daha düşük brom
veya klor içerir. Baskı devre kartı ve alt tabakalar genellikle toplam 1500 ppm (%0,15) değerinden daha düşük brom veya klor içerir. Sonradan satın alınan servis parçaları BFR/PVC içeriyor olabilir. Güç kaynakları,
güç kabloları ve çevre birimler gibi harici aksesuarlar BFR/PVC içermez.
4 MDL 10 ppm ile ICP-AES cihazıyla ABD EPA test yöntemleri 3052/6010b kullanılarak yapılan testlerde arsenik ve arsenik bileşikleri bulunmamıştır.
5 HP'nin ticari görüntüleme ürünlerini kaydettirdiği EPEAT® Silver. Ülkenizdeki kayıt durumu için bkz. www.epeat.net.
6 HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP Care Pack'lerin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri bulunduğunuz konuma göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı
tarihte başlar. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler
www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.
1
2

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik
veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/monitors
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Ayarlanabilir Çift Ekran Sehpa

HP Ayarlanabilir Çift Ekran Standı, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarıp verimliliği en iyi duruma getirmek
için iki ekran kullanmanıza olanak sağlar. Ekranlardan biri veya ekranların her ikisi yatay ya da dikey
konumda duracak şekilde döndürülebilir. Ayrıca standda derinlik, yükseklik, eğim ve açı ayarı yapılabilir,
böylece her iki ekranı hafifçe birbirlerine bakacak şekilde göz hizasına getirebilir ve birçok uygulamayı ve
bilgi kaynağını aynı anda takip edebilirsiniz. Tümleşik taban silindirleri, standı döndürerek çalışmalarınızı
daha kolay bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Ürün numarası: AW664AA

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya
destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.
Ürün numarası: NQ576AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.
Ürün numarası: EM870AA

Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar ve İnce
İstemci için HP Entegre İş Merkezi
Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya
HP İnce İstemci ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD
monitörler (lütfen uyumluluk için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya
üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak
biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP monitörler.
Ürün numarası: LH526AA

HP USB Grafik Bağdaştırıcısı

HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli
isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü,
üretkenliği artırmanıza ve birçok açık uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı
olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar veya masaüstü
bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine
bağlamak için birden çok Adaptör kullanın. En fazla 1920 x 1080 (geniş ekran) veya 1600 x 1200
(geleneksel) çözünürlükleri destekler.
Ürün numarası: NL571AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü
yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U7935E

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti
beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik
veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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