Dataark

HP Z Display Z23i 58,4 cm (23'') IPS LED-skærm med
bagbelysning
HP Z Display sikrer større produktivitet i handelsvirksomheder

Få imponerende nøjagtige billeder,
fantastiske indstillingsmuligheder
og missionskritisk pålidelighed
optimeret til kommercielle miljøer.
Med de indbyggede IPS Gen
2-paneler bliver
strømbesparelserne for HP Z23i
58,4 cm (23'') IPS-skærm større
end for første generation af
IPS-teknologien, og du får desuden
ekstra brede betragtningsvinkler,
der gør det nemmere at
samarbejde.

Hils på din nye energibesparende IPS Gen 2-medspiller
● Få et lavere strømforbrug1 og 97 %'s dækning af sRGB-farveområderne med IPS Gen 2-panelerne. Med de ekstra
brede betragtningsvinkler, der giver alle den samme gode oversigt, kan du effektivisere gruppeevalueringer og
beslutninger, der skal tages i fællesskab.
● Skærmen på 58,4 cm (23") med smal kant og fuld HD opløsning på 1920 x 1080 gør, at du kan se alle de
fantastiske detaljer.2 Få skarp, klar visning med 250 cd/m2-lysstyrke, et kontrastforhold på 1000:1, et dynamisk
kontrastforhold på 5M:1 og en svartid på 8 ms.3
● Fremhæv de mørke områder af billederne på skærmen, og se selv de mindste detaljer endnu bedre med Black
Stretch-teknologien.
Få en behagelig løsning med TCO Certified Edge-skærmen
● Find den mest behagelige stilling med HP's justerbare 4-vejsstander, som opfylder kravene for TCO Certified
Edge-betegnelsen vedrørende innovative produkter, der er på forkant med udviklingen af miljøvenlige og
ergonomiske standerdesign.
Nem tilslutning – lige ved hånden.
● Få glæde af både fremtidssikrede og ældre tilslutningsmuligheder med en række indgange, bl.a. DisplayPort 1.2,
DVI, VGA og en integreret USB-hub.
Styr din miljøpåvirkning
● Reducer strømforbruget og omkostningerne med det intelligente, energibesparende design, der overgår IPS Gen
2-teknologien med ENERGY STAR®.4
● HP Z23i 58,4 cm (23'') IPS-displayet er også udstyret med kviksølvfri bagbelysning, et lav-halogen-holdigt
design4 og arsenikfrit glas.
Mød din skærms nye bedste ven
● Tilpas din arbejdsplads med justerbar skærmopdeling. Arbejd samtidig med dokumenter, regneark og e-mail i
forskellige områder af skærmbilledet med HP Display Assistant-softwaren.
● Se åbne programmer på alle dine tilsluttede skærme med den udvidede værktøjslinje. Undgå tyveri med den
brugerdefinerede PIN-kode, der deaktiverer skærmen, hvis den bliver koblet fra en computer uden godkendelse.
Ånd lettet op
● Du kan føle dig helt tryg, da din it-investering understøttes af 3 års begrænset standardgaranti. Vælg ekstra HP
Care Pack-tjenester5, så du kan forlænge din beskyttelse med op til 5 år.
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HP Z Display Z23i 58,4 cm (23'') IPS LED-skærm med bagbelysning Tabel over
specifikationer

Produktnummer

D7Q13A4; D7Q13AT

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

58,4 cm (23")

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk

Responsforhold

8 ms grå til grå

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolknapper på skærmen; LED-bagbelysning; IPS-teknologi (In-plane
switching)

Indgangssignal

1 VGA; 1 DisplayPort (med HDCP-understøttelse); 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 x USB 2.0 (én upstreamport, to downstream)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

36 W (maksimalt), 28 W (typisk), >0,5 W (standby)

Mål inklusive stander (B x D x 54,4 x 24,29 x 46,99 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

54,4 x 5,1 x 32,9 cm

Vægt

6,4 kg
(med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +30°; Drejning på 360°; Akserotation: 90°

Miljømæssigt

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lav halogen

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

Energy Star®-mærket

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.

Dataark

HP Z Display Z23i 58,4 cm (23'') IPS LED-skærm med bagbelysning
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Dual Output
USB-grafikadapter

Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med
dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: C5U89AA

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

5 års service på stedet
næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: VN567AA
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HP Z Display Z23i 58,4 cm (23'') IPS LED-skærm med bagbelysning
Fodnoter i beskeder
Sammenlignet med IPS Gen 1-paneler.
Der kræves HD-indhold for at kunne se billeder i HD-opløsning.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
4 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
5 Serviceniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenesterne afhænger af din geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Se flere oplysninger
på www.hp.com/go/cpc.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
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