Specifikace

61 cm (24") monitor HP Z Z24i IPS s LED podsvícením
Maximalizujte svou produktivitu v komerční sféře pomocí monitoru HP Z

Získejte vynikající přesnost obrazu,
mimořádné možnosti nastavení a
zásadní spolehlivost
optimalizovanou pro prostředí
obchodů. Displej HP Z24i s
úhlopříčkou 61 cm (24 '') IPS, který
je sestavený z panelů IPS 2.
generace, poskytuje oproti
technologii IPS první generace
úspory energie a široké
zobrazovací úhly podporující
spolupráci.

Přivítejte svého nového týmového hráče s inteligentním napájením IPS generace 2
● Snižujte spotřebu energie1 a získejte 99% pokrytí barevných prostorů s RGB z panelových monitorů IPS
2. generace. Urychlete týmové přezkoumávání a společné rozhodování s extra širokými zobrazovacími úhly, díky
kterým mají všichni stejný vynikající přehled.
● Díky 61cm (24'') diagonálnímu displeji s úzkými hranami a rozlišením 1920 x 1200, který poskytuje 120 řádků
dat navíc a 2,3M pixelů, nepřehlédnete jediný úžasný detail.
● Užijte si ostré jasné prezentace od jasu 300 cd/m2, kontrastního poměru 1000:1, dynamického kontrastního
poměru 5M:1 a doby odezvy 8 ms.2
● Vylepšete tmavé oblasti svých obrázků na obrazovce a podívejte se na ty nejlepší detaily ještě podrobněji díky
integrované technologii vyrovnávání černé.
Navrženo pro komfort
● Najděte pohodlnější polohu, než jakou nabízí montáž pomocí VESA, díky 4cestnému nastavitelnému stojanu a
integrované funkci HP QR2 Quick Release.
Snadno přístupná konektivita na dosah ruky
● Užijte si konektivitu s novými i zastaralými možnostmi z řady vstupů, které zahrnují DisplayPort 1.2, DVI, VGA a
integrovaný rozbočovač USB.
Vše pohromadě
● Neztrácejte přehled díky integrované svorce na kabel. Vytvořte čisté a kompaktní zařízení typu vše v jednom s
volitelnou sadou pro montáž tenkého klienta3. V displeji, který lze připojit pomocí VESA, je zabudovaná
technologie HP QR2 Quick Release.
Mějte pod kontrolou váš dopad na životní prostředí
● Snižujte spotřebu energie a pomozte snižovat náklady díky inteligentnímu designu s nízkou spotřebou, který
překonává technologii IPS 2. generace s kvalifikacemi ENERGY STAR® a EPEAT® Gold.4
● 61cm (24'') displej HP Z24i IPS nabízí také podsvícení displeje bez rtuti, nízkohalogenový design,5 a sklo
neobsahující arsen.
Seznamte se s novým nejlepším přítelem svého monitoru
● Přizpůsobte svou pracovní plochu pomocí oddílů obrazovky s možností změny velikosti. Pracujte s dokumenty,
tabulkami a e-maily v samostatných oblastech obrazovky současně – to vše díky softwaru HP Display Assistant.
● Prohlížejte si otevřené aplikace na všech připojených displejích s rozšířeným panelem nástrojů. Pomozte zabránit
krádeži pomocí uživatelsky nastavitelného kódu PIN, který deaktivuje monitor, dojde-li k jeho neoprávněnému
odpojení od počítače.
Dýchejte zlehka
● Vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní 3letou omezenou zárukou. Vyberte si z řady volitelných
služeb HP Care Pack6 a prodlužte tak ochranu své investice až na 5 let.
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61 cm (24") monitor HP Z Z24i IPS s LED podsvícením Tabulka s technickými údaji

Produktové číslo

D7P53A4; D7P53AT

Velikost displeje (úhlopříčka) 61 cm (24")
Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

300 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický

Poměr odezvy

8 ms (šedá – šedá)

Poměr stran

16:10

Nativní rozlišení

1920 x 1200 @60 Hz

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; LED podsvícení; Kloubová rotace; Panel IPS

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP); 1 port DVI-D (s podporou HDCP)

Porty a konektory

5 portů USB 2.0 (jeden výstupní, čtyři vstupní)

Příkon

Vstupní napětí: 90 až 265 V stř.

Spotřeba energie

55 W (maximální), 36 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

55,94 x 23,79 x 52,5 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

55,94 x 6,45 x 36,5 cm

Hmotnost

6,96 kg
(se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +30°; Otočení: ±45

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů; Certifikace TCO

Kompatibilita s požadavky na Vyhovuje normě Energy Star®
energetickou efektivnost
Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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61 cm (24") monitor HP Z Z24i IPS s LED podsvícením
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér HP se
dvěma výstupy USB

Zvyšte využití obrazovky a produktivitu prací na dvou monitorech s využitím grafického adaptéru HP USB s dvěma
výstupy, který podporuje vstupy DVI-I a DisplayPort pro vysílání obrazu ve vysokém rozlišení prostřednictvím jednoho
připojení USB 3.0 B k vašemu počítači.

Produktové číslo: C5U89AA

Integrovaný stojan
pracovního centra HP pro
ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa na stole bez
nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP
řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny
standardními montážními konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP
vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: LH526AA

Audiopanel pro displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů
s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: NQ576AA

Integrované pracovní
centrum HP 2 (SFF)

Integrované pracovní centrum HP 2 (IWC – SFF) je určeno pro použití se stolním počítačem HP Compaq (SFF) a
43,18–60,96cm (17–24") monitorem. Nabízí přenosný a kompaktní pracovní prostor pro maximální využití míst s
omezeným prostorem. 43,18–60,96cm (17–24") monitory musí splňovat podporované váhové limity 3,4–5,5 kg
(7,5–12,1 lb).

Produktové číslo: QP897AA

Sada kabelu HP DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru.

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku
Produktové číslo: U7935E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: VN567AA
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61 cm (24") monitor HP Z Z24i IPS s LED podsvícením
Poznámky pod čarou se zprávami
Porovnání se vztahuje k panelům IPS 1. generace.
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Volitelné příslušenství lze zakoupit samostatně. Tenkého klienta lze zakoupit samostatně. Sada tenkého klienta bude k dispozici od září 2013.
4 Certifikace EPEAT® Gold v oblastech, kde společnost HP registruje svá zobrazovací zařízení. Informace o stavu registrace ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.
5 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
6 Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti najdete na stránce
www.hp.com/go/cpc.
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Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
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