Dataark

HP Z Display Z24i 61 cm (24'') IPS LED-bakbelyst
skjerm
Maksimal produktivitet i kommersielle virksomheter med en HP
Z-skjerm

Få fremragende bildenøyaktighet,
eksepsjonell justerbarhet og
driftskritisk pålitelighet som er
optimalisert for kommersielle
miljøer. HP Z24i 61 cm (24'')
IPS-skjerm er bygd med IPS Gen
2-paneler, har bedre strømsparing
enn første generasjon
IPS-teknologi og ekstra brede
visningsvinkler som legger til rette
for samarbeid.

Si hei til den nye strømsmarte IPS Gen 2-lagspilleren
● Reduser strømforbruket1 og oppnå 99 % dekning av sRGB-fargeområder fra IPS Gen 2-paneler. Få raske
teamgjennomganger og felles beslutningstaking med ekstra brede visningsvinkler som gir alle den samme flotte
visningen.
● Se alle de imponerende detaljene på en 61 cm (24") (diagonalt) skjerm med smal ramme og oppløsning på 1920
x 1200, som gir 120 ekstra linjer med data og 2,3 M piksler.
● Opplev skarpe og klare presentasjoner fra 300 cd /m2 lysstyrke, kontrastforhold på 1000:1, 5M:1 dynamisk
kontrastforhold og responstid på 8 ms.2
● Forbedre mørke deler av bilder på skjermen og se de minste detaljene enda bedre med integrert Black
Stretch-teknologi.
Laget for komfort
● Finn den mest komfortable posisjonen med et HP-eksklusivt 4-veis justerbart stativ og en integrert HP QR2
hurtigutløser som muliggjør VESA-montering.
Lett tilgjengelig tilkobling på en armlengdes avstand.
● Gled deg over fremtidsklar og eldre tilkobling fra en rekke innganger som inkluderer DisplayPort 1.2, DVI, VGA og
en integrert USB-hub.
Hold alt samlet
● Hold det ryddig med den integrerte kabelføringsklemmen. Lag en ren og kompakt alt-i-ett-enhet med HP tynn
klient-monteringssettet (tillegg)3. HP QR2 hurtigutløser er integrert i skjermen for å muliggjøre raskt oppsett, og
den kan VESA-monteres.
Ha kontroll på miljøpåvirkningen
● Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med en intelligent, energieffektiv design som går utover
IPS Gen 2-teknologi, med ENERGY STAR®- og EPEAT® Gold-kvalifiseringer.4
● HP Z24i 61 cm (24'') IPS-skjerm har også skjermbakbelysning uten kvikksølv, lavhalogendesign5 og arsenikkfritt
skjermglass.
Møt skjermens nye bestevenn
● Tilpass arbeidsområdet med skjermpartisjoner du kan endre størrelse på. Arbeid med dokumenter, regneark og
e-post på separate områder av skjermen – samtidig – med HP Display Assistant-programvare.
● Vis åpne programmer på alle tilkoblede skjermer med den utvidede verktøylinjen. Hindre tyveri med en
brukerdefinert PIN-kode som deaktiverer skjermen hvis den kobles fra en PC uten godkjenning.
Pust lett
● Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en standard, treårig begrenset garanti. Velg ekstra HP Care
Pack-tjenester6 for å utvide beskyttelsen opptil 5 år.
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HP Z Display Z24i 61 cm (24'') IPS LED-bakbelyst skjerm Spesifikasjonstabell

Produktnummer

D7P53A4; D7P53AT

Skjermstørrelse (diagonalt)

61 cm (24")

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk

Responsgrad

8 ms grå til grå

Sideforhold

16:10

Innebygd oppløsning

1920 x 1200 ved 60 Hz

Skjermfunksjoner

Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; Rotasjon: IPS-panel (In Plane Switching)

Inngangssignal

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte); 1 DVI-D (med HDCP-støtte)

Porter og kontakter

5 USB 2.0 (én upstream, fire downstream)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 90 til 265 V vs

Strømforbruk

55 W (maksimum), 36 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

6,96 kg
(med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +30°; Sving: ±45

Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig; TCO-sertifisert

Strømsparingssamsvar

Energy Star®-kvalifisert

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: C5U89AA

HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og
tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at
det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96
cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer
som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert
stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP Integrated Work Center 2
for liten formfaktor

HP Integrated Work Center 2 (IWC) - liten formfaktor (SFF) er utviklet spesielt for bruk med HP Compaq stasjonær PC med
liten formfaktor (SFF) og en 17- til 24-tommers (43,18 til 60,96 cm diagonalt) skjerm og sørger for en flyttbar og
kompakt arbeidsplass som bidrar til å få mest mulig ut av plassbegrensede arbeidsmiljøer. (skjermer på 17 til 24 tommer
diagonalt må oppfylle vektgrensene på 7,5 til 12,1 pund (3,38 til 5.5 kg).)

Produktnummer: QP897AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

5 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7935E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA
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Fotnoter
Sammenligning er med IPS Gen 1-paneler.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Tilleggsutstyr selges separat Tynn klient selges separat. Tynn klient-sett forventet tilgjengelig september 2013.
4 EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
5 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
6 Servicenivåer og responstider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc
for detaljer.
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Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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