Podatkovni list

Monitor HP Z Display Z23i IPS z diagonalo 58,4 cm
(23'') in osvetlitvijo LED
Povečajte produktivnost komercialnega podjetja z zaslonom HP Z

Zagotovite si izjemno natančnost
slike, odlično prilagodljivost in
zanesljivost, ki je optimizirana za
komercialna okolja in vas v kritičnih
trenutkih ne bo pustila na cedilu.
Zaslon HP Z23i IPS z diagonalo
58,4 cm (23'') in ploščami IPS Gen 2
v primerjavi s prvo generacijo
izdelkov s tehnologijo IPS prinaša
prihranek in zaradi širokokotne
možnosti gledanja omogoča boljše
sodelovanje zaposlenih pri delu.

Pozdravite svojega novega igralca v ekipi, ki ima pametno tehnologijo IPS Gen 2
● Zmanjšajte porabo energije1 in si zagotovite 97 % barvnega prostora sRGB na ploščah IPS Gen 2. Pospešite delo
ekipe pregledovalcev in hitrost sprejemanja skupnih odločitev z uporabo širokega zornega kota na zaslonu, ki
omogoča vsakomur enako dober pogled nanj.
● Na zaslonu z diagonalo 58,4 cm (23'') in polno visoko ločljivostjo 1920 x 1080 vidite prav vse podrobnosti.2
Kristalno jasno sliko zagotavljajo svetlost 250 cd/m2, razmerje kontrasta 1000 : 1, dinamično razmerje kontrasta
5M : 1 in odzivni čas 8 ms.3
● Z integrirano tehnologijo Black Stretch lahko izboljšate temna področja slik na zaslonu in si ogledate tudi
najmanjše podrobnosti.
Zagotovite si udobje, ki ga ponuja monitor z oznako TCO Certified Edge
● Poiščite najprimernejši položaj s 4-stranskim stojalom, ki izpolnjuje zahteve standarda TCO Certified Edge za
inovativne izdelke, ki so okolju prijazni in imajo ergonomsko obliko.
Preprosto dostopna povezljivost na dosegu roke
● Uživajte v povezljivosti danes in v prihodnje, saj imate na voljo celo vrsto vhodnih priključkov: DisplayPort 1.2, DVI,
VGA in integrirano zvezdišče USB.
Nadzorujte vaš vpliv na okolje
● Zmanjšajte porabo energije in skupne stroške s pametno in energetsko učinkovito obliko; zaslon ima poleg
tehnologije IPS Gen 2 še oznako ENERGY STAR®.4
● Zaslon HP Z23i IPS z diagonalo 58,4 cm (23'') ima osvetlitev z zadnje strani brez živega srebra, nizko vsebnost
halogenih snovi4 in steklo brez arzena.
Spoznajte najboljšega prijatelja vašega monitorja
● Prilagodite svoj delovni prostor na zaslonu tako, da ga razdelite na različno velike dele. S programsko opremo HP
Display Assistant lahko postavite dokumente, razpredelnice in e-pošto na različne dele zaslona in hkrati delate
na vseh.
● Odprte aplikacije na vseh povezanih zaslonih lahko vidite z razširjeno orodno vrstico. Pomagajte preprečiti krajo z
uporabniško določeno kodo PIN, ki monitor izključi, ko se iz računalnika izklopi brez odobritve.
Zadihajte sproščeno
● Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite podaljšati svojo zaščito
še za 5 let, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care Pack Services5.
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Monitor HP Z Display Z23i IPS z diagonalo 58,4 cm (23'') in osvetlitvijo LED Tabela
specifikacij

Številka izdelka

D7Q13A4; D7Q13AT

Velikost zaslona (diagonala)

58,4 cm (23”)

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1

Razmerje odzivov

8 ms (iz sive v sivo)

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Funkcije zaslona

Plug and Play; Zaščita proti bleščanju; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski upravljalni gumbi; Osvetlitev LED; Tehnologija In plane switching (IPS)

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 priključek DisplayPort (s podporo HDCP); 1 priključek DVI-D (s podporo HDCP)

Vrata in priključki

3 priključki USB 2.0 (en za priklop v napravo USB, dva za priklop v računalnik)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

36 W (največ), 28 W (običajno), > 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

6,4 kg
(s podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +30°; Vodoravni zasuk 360°; Stranski nagib: 90°

Okolju prijazno

Osvetlitev zaslona brez živega srebra od zadaj; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza zahtevam Energy Star

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

5-let naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7935E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: VN567AA
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Opombe k sporočilom
Primerjava s ploščami IPS Gen 1.
Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
4 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
5 Ravni storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za
podrobnosti glejte www.hp.com/go/cpc.
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Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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