Taulukot

HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z24i -IPS-näyttö,
LED-taustavalaistus, 61 cm (24 tuumaa)
Maksimoi kaupallisen yrityksen tuottavuus HP Z -näytön avulla

Kaupalliseen käyttöympäristöön
optimoitu näyttö tarjoaa
poikkeuksellisen laadukkaan
kuvatarkkuuden, erinomaisen
säädettävyyden ja liiketoiminnalle
elintärkeän luotettavuuden.
Halkaisijaltaan 61-senttinen
(24-tuumainen) HP Z24i
-IPS-näyttö, jossa on toisen
sukupolven IPS-paneelit, säästää
virtaa enemmän kuin ensimmäisen
sukupolven IPS-tekniikalla
varustetut näytöt, minkä lisäksi
erityisen laajat katselukulmat
edistävät yhteistyötä työpaikalla.
Uusi, energiaa säästävä toisen sukupolven IPS-näyttö on tiimipelaaja
● Toisen sukupolven IPS-paneelit alentavat virrankulutusta1 ja toistavat sRGB-väriavaruudesta 99 %. Erityisen laaja
katselukulma nopeuttaa työtiimien selontekoja ja yhteistä päätöksentekoa, kun jokainen saa yhtä upean
näkymän.
● Kapeareunaisen, halkaisijaltaan 61 cm:n (24 tuuman) näytön kuvatarkkuus on 1 920 × 1 200, mikä tuottaa 120
tietoriviä lisää sekä yhteensä 2,3 miljoonaa pikseliä.
● Voit kokea kirkkaan ja selkeän kuvan, jonka luminanssi on 300 cd/m2, kontrastisuhde on 1000:1, dynaaminen
kontrastisuhde on 5 milj. : 1 ja vasteaika on 8 ms.2
● Voit vahvistaa kuvien tummia alueita ja nähdä entistä tarkemmin pienimmätkin yksityiskohdat, sillä näyttö
käyttää Black Stretch -tekniikkaa.
Suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen
● HP:n ainutlaatuisen neljään suuntaan säädettävän jalustan ja VESA-kiinnityksen mahdollistavan kiinteän HP QR2
-pikairrotustoiminnon ansiosta voit ottaa mukavan katseluasennon.
Helppo liitettävyys käden ulottuvilla
● Nauti monipuolisesta liitettävyydestä. Näytössä on tuki tuleville ja vanhanmallisille yhteystekniikoille, DisplayPort
1.2, DVI, VGA ja sisäinen USB-keskitin mukaan lukien.
Kaikki yhdessä
● Laita kaapelit kuriin näyttöön kuuluvalla johtopidikkeellä. Lisävarusteena saatavalla HP Thin Client
-asennussarjalla3 voit koota siistin ja pieneen tilaan sopivan all-in-one-ratkaisun. HP QR2 -pikairrotustoiminto
kuuluu näyttöön kiinteänä osana ja mahdollistaa nopean käyttöönoton sekä VESA-kiinnityksen.
Hallitse ympäristövaikutustasi.
● Älykäs, energiaa säästävä suunnittelu vähentää virrankulutusta ja auttaa siten vähentämään kustannuksia.
Toisen sukupolven IPS-tekniikan lisäksi suunnittelussa on huomioitu ympäristönäkökohdat muillakin tavoilla, ja
näyttö on saanut ENERGY STAR®- ja EPEAT® Gold -hyväksynnät.4
● Lisäksi 61-senttisen (24-tuumaisen) HP Z24i -IPS-näytön taustavalaistus on elohopeatonta, näytön lasi on
arseenitonta ja näyttö itsessään on vähähalogeeninen5.
Näyttösi uusi paras ystävä
● Voit mukauttaa työskentelyalueen jakamalla näytön osioiksi, joiden kokoa voi säätää. HP Display Assistant
-ohjelmiston avulla voit käyttää asiakirjoja, taulukkoja ja sähköpostia samaan aikaan näytön eri osioissa.
● Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näytöillä avoinna olevia sovelluksia.
Käyttäjäkohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.
Huoleton
● Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. Voit myös valita HP Care
Pack -palveluvalikoimasta6 lisätuen ja laajentaa suojauksen jopa viiteen vuoteen saakka.
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HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z24i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 61 cm (24 tuumaa)
Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

D7P53A4; D7P53AT

Näytön koko (lävistäjä)

61 cm (24 tuumaa)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

300 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde

8 ms (harmaa–harmaa)

Kuvasuhde

16:10

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 × 1 200 (60 Hz:n taajuudella)

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; heijastumisen esto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Näytön kierto; IPS-paneeli

Sisääntulosignaali

1 VGA -portti; 1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki) 1 DVI-D -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

5 USB 2.0 -porttia (yksi tietokoneelle, neljä muille laitteille)

Virransyöttö

Tulojännite: 90–265 V AC

Virrankulutus

55 W (enintään), 36 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

55,94×23,79×52,5 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 55,94×6,45×36,5 cm
(l × s × k)
Paino

6,96 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Pystykallistus: –5° – +30°; Sivuttaiskierto: ±45°

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; TCO-hyväksytty

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

Energy Star® -hyväksytty

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

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: C5U89AA

Tuotenumero: LH526AA

HP LCD Speaker Bar

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

Tuotenumero: NQ576AA

HP Integrated Work Center 2
- Small Form Factor

Erityisesti HP Compaq Small Form Factor (SFF) -pöytäkoneen ja lävistäjältään jopa 17–24-tuumaisen (43,18–60,96 cm)
näytön kanssa käytettäväksi suunniteltu HP Integrated Work Center 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) on pienikokoinen ja
siirrettävä työtila, jolla voit hyödyntää pienten työympäristöjen rajallisen tilan parhaalla tavalla. (17–24-tuumaisten
näyttöjen painorajoitus on 3,38–5,5 kg (7,5–12,1 paunaa).)

Tuotenumero: QP897AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

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

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA
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HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z24i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 61 cm (24 tuumaa)
Viestin alaviitteet
verrattuna ensimmäisen sukupolven IPS-paneeleihin
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Lisävarusteet hankittava erikseen. Thin Client myydään erikseen. Thin Client -sarja tullee myyntiin syyskuussa 2013.
4 EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
5 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
6 HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
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.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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