Datasheet

HP Z Display Z24i 61-cm (24-inch) IPS LED-backlit
monitor
Een HP Z Display waarborgt maximale productiviteit in
bedrijfsomgevingen

De uitzonderlijk nauwkeurige
weergave, uitgebreide
instelmogelijkheden en
bedrijfskritische betrouwbaarheid
zijn afgestemd op zakelijk gebruik.
De HP Z24i 61-cm (24-inch)
IPS-monitor met IPS Gen 2 scherm
is energiezuiniger dan de eerste
generatie IPS-technologie en heeft
extra brede inkijkhoeken om
samenwerken gemakkelijker te
maken.

Ontmoet uw nieuwe energiezuinige IPS Gen 2 teamspeler
● Reduceer uw stroomverbruik1 en produceer 99% van de sRGB-kleuren met IPS Gen 2-schermen. Dankzij de extra
brede inkijkhoeken heeft iedereen een goed zicht, zodat teambeoordelingen en -beslissingen sneller tot stand
komen.
● Zie ieder detail haarscherp op een 61-cm (24-inch) diagonale scherm met smalle randen, een 1920 x 1200
resolutie, 120 extra beeldlijnen en 2,3 miljoen pixels.
● De 300 cd/m2 helderheid, 1000 :1 contrastratio, 5M :1 dynamische contrastratio en 8-ms responstijd zorgen
voor een scherpe, duidelijke weergave.2
● De donkere gedeelten van afbeeldingen worden beter weergegeven met de geïntegreerde Black
Stretch-technologie, die zelfs de kleinste details beter zichtbaar maakt.
Ingebouwd comfort
● U vindt beslist een comfortabele werkhouding met een exclusieve HP 4-voudig verstelbare voet en een
geïntegreerde HP QR2 Quick Release met VESA-bevestigingsondersteuning.
Handige connectiviteit binnen bereik
● Verschillende ingangen, waaronder DisplayPort 1.2, DVI, VGA en een geïntegreerde USB-hub, bieden
connectiviteit voor toekomstige en oudere apparaten.
Houd alles bijeen
● Houd uw bureau opgeruimd met het geïntegreerde kabelbeheer. Creëer een compact alles-in-een systeem met
de optionele HP Thin Client bevestigingskit3. De HP QR2 Quick Release is in het scherm geïntegreerd en
ondersteunt de VESA-standaard voor snelle bevestiging.
Beperk uw milieu-impact
● Reduceer het stroomverbruik en bezuinig op de energiekosten met een intelligent, energie-efficiënt apparaat dat
niet alleen IPS Gen 2-technologie bevat maar ook ENERGY STAR®- en EPEAT® Gold-kwalificeringen heeft.4
● De HP Z24i 61-cm (24-inch) IPS-monitor heeft een kwikvrij backlit-scherm, een laag-halogeen ontwerp5 en
arseenvrij schermglas.
Maak kennis met de beste vriend van uw monitor
● Creëer een werkruimte met meerdere partities. Werk tegelijkertijd in aparte venters aan verschillende
documenten, spreadsheets en e-mail met HP Display Assistant software.
● Bekijk geopende applicaties op alle aangesloten schermen met de uitgebreide werkbalk. Ga diefstal tegen met
een instelbare PIN-code, die de monitor uitschakelt als deze zonder toestemming van de pc wordt losgekoppeld.
Werk moeiteloos
● Uw IT-investering wordt ondersteund door drie jaar standaard garantie. Kies optionele HP Care Pack Services6 om
de garantie uit te breiden tot maximaal 5 jaar.
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HP Z Display Z24i 61-cm (24-inch) IPS LED-backlit monitor Specificatietabel

Bestelnr.

D7P53A4; D7P53AT

Schermformaat (diagonaal)

61 cm (24 inch)

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Responspercentage

8 ms grijs naar grijs

Aspectratio

16:10

Standaardresolutie

1920 x 1200 bij 60 Hz

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight; Oriëntatie roteren;
Scherm ondersteunt in-plane switching

Invoersignaal

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning); 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

5 USB 2.0 (één upstream, vier downstream)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 90 tot 265 V

Stroomverbruik

55 Watt (max), 36 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)

Afmetingen met standaard (b 55,94 x 23,79 x 52,5 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 55,94 x 6,45 x 36,5 cm
(b x d x h)
Gewicht

6,96 kg
(met voet)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: ±45

Omgeving

Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij glazen scherm; Laag halogeen; TCO-gecertificeerd

Zuinig energieverbruik

Energy Star®-gekwalificeerd

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB grafische adapter
met twee uitgangen

Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter
met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar
uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP Integrated Work Center
standaard voor ultra-slim
desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies
van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim
desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren
(zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht
van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: LH526AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief
luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP Integrated Work Center 2
voor small form factor

Het HP Integrated Work Center 2 (IWC) small form factor (SFF), dat speciaal ontworpen is voor gebruik met de HP
Compaq small form factor (SFF) desktop pc en een monitor van 43,18 tot 60,96 cm (17 tot 24 inch) diagonaal, creëert
een compact, draagbaar systeem om een kleine werkplek optimaal te benutten. (17- tot 24-inch diagonale monitoren
mogen niet zwaarder zijn dan 3,38 tot 5,5 kg, (7,5 tot 12,1 lbs).)

Bestelnr.: QP897AA

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een
monitor.

Bestelnr.: VN567AA

5 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U7935E
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Messaging, voetnoten
In vergelijking met IPS Gen 1 schermen.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Opties moeten apart worden aangeschaft. Thin client moet apart worden aangeschaft. Verwachte introductiedatum van thin client: september 2013.
4 EPEAT® Gold, waar HP commerciële schermproducten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
5 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
6 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk op
www.hp.com/go/cpc voor meer informatie.
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Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
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kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
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