Dataark

HP Z Display Z23i 58,4 cm (23'') 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 Z23i 58,4 cm (23'')
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 97 % 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.
● Vis alle de imponerende detaljene på en 58,4 cm (23") (diagonalt) skjerm med smal innfatning og med 1920 x
1080 Full HD-oppløsning.2 Få skarpe og klare presentasjoner fra 250 cd/m2 lysstyrke, kontrastforhold på
1000:1, 5M:1 dynamisk kontrastforhold og responstid på 8 ms.3
● Forbedre mørke deler av bilder på skjermen og se de minste detaljene enda bedre med integrert Black
Stretch-teknologi.
Bli komfortabel med en TCO Certified Edge-skjerm
● Finn den mest komfortable posisjonen med et 4-veis stativ som oppfyller TCO Certified Edge-tildelingen for
nyskapende produkter i bresjen for miljøriktig og ergonomisk stativdesign.
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.
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®.4
● HP Z23i 58,4 cm (23'') IPS-skjerm har også skjermbakbelysning uten kvikksølv, lavhalogendesign4 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-tjenester5 for å utvide beskyttelsen opptil 5 år.
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HP Z Display Z23i 58,4 cm (23'') IPS LED-bakbelyst skjerm Spesifikasjonstabell

Produktnummer

D7Q13A4; D7Q13AT

Skjermstørrelse (diagonalt)

58,4 cm (23")

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk

Responsgrad

8 ms grå til grå

Sideforhold

Widescreen (16:9)

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Skjermfunksjoner

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

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

3 USB 2.0 (en upstream, to downstream)

Inngangsstrøm

Nettspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

36 W (maks.), 28 W (typisk), > 0,5 W (ventemodus)

Mål med stativ (B x D x H)

54,4 x 24,29 x 46,99 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

6,4 kg
(med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +30°; Dreibar 360°; Rotasjon: 90°

Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen

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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HP Z Display Z23i 58,4 cm (23'') IPS LED-bakbelyst skjerm
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 LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

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 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.
HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
4 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
5 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.
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www.hp.com/go/getupdated
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