Dataark

HP Z24s 68,6 cm (27") IPS UHD-skjerm
UHD for bedriften og budsjettet ditt.

Opplev
ultra-HD/4K -bildepresentasjon og
fabrikkalibrert fargenøyaktighet
rett fra esken med HP Z24s IPS
UHD-skjerm på 60,45 cm (23,8"),
som også har fleksibel tilkobling og
komfortfunksjoner – alt til HPs
rimeligste HP Z Display-prispunkt.
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Skjermen som leverer det du krever.
● Få massiv oppløsning på 3840 x 2160, 185 ppi og sRGB fargespekter for de krevende digitale prosessene dine.
Brede visningsvinkler og en skjerm på 60,45 cm (23,8" diagonalt) sikrer enkel siktlinje for én eller flere seere.
Ubegrenset tilkobling
● Koble skjermen til en arbeidsstasjon, en PC og et utvalg av digitale videoenheter med DisplayPort-,
mini-DisplayPort, HDMI og fire USB 3.0-porter. Bruk de to side-plasserte USB-portene for enkel tilgang til de
mest brukte eksterne enhetene.
UHD for hver enhet.
● Du kan umiddelbart speile innholdet på smarttelefonen eller nettbrettet til den store skjermen, via en enkel
MHL-tilkobling, som også holder enhetene dine ladet og klar til innsats.3
Piksler for dager.
● Få ekspansiv visning av prosjekter, dokumenter og medier med 8 MP – 4 x som på en Full HD-skjerm. Vis den
mobile enheten og PC-feeder side ved side i picture-in-picture og picture-by-picture modus.
Tilleggsfunksjoner
● Finn den optimale posisjonen, med tilpassbare vippe-, høyde-, sving- og rotasjonsinnstillinger – pluss en
integrert HP Quick Release som gjør det mulig å montere skjermen på en vegg.3
● Tilpass skjermen til måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare.
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Du kan utvide
beskyttelsen utover standardgarantiene med valgfrie HP Care Pack-tjenester.4
● Bli en bedre forbruker med en skjerm som består av miljøansvarlig komponenter som inkluderer halogenfattig5,
arsenikkfritt skjermglass og kvikksølvfri bakbelysning.
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HP Z24s 68,6 cm (27") IPS UHD-skjerm
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

J2W50A4; J2W50AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

60,45 cm (23,8")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

527,04 x 296,46 mm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

14 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

3840 x 2160 ved 60 Hz

Oppløsninger som støttes

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024;
1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Skjermfunksjoner

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

Brukerkontroller

4-knappers OSD; Meny; Strøm

Inngangssignal

1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (med HDCP-støtte) 1 HDMI 1.4 (med HDCP-støtte); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte); 1 Mini-DisplayPort

Porter og kontakter

4 USB 3.0 (to på siden og to bak); 1 lydutgang

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 90 til 265 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: C; Panelets aktive område: 527,04 x 296,46 mm; Strømforbruk i på-modus: 44,0 W; Årlig energiforbruk: 64,0 kWt; Strømforbruk
(Inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk (av-modus): 0,30 W; Beskrivelse av strømforbruk: 88 W (maksimum), 60 W (typisk), 0,5 W (ventemodus);
Skjermoppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Mål med stativ (B x D x H)

55,61 x 21,02 x 52,68 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

55,61 x 6,97 x 33,53 cm

Vekt

6,46 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +20°; Sving: ±45°; Rotasjon: 90°

Sertifisering og overholdelse CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; UL-CSA; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 8.1 og
av lover og forskrifter
Windows 7); SmartWay Transport Partnership (NA)
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP Z24s 68,6 cm (27") IPS UHD-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 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7935E
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HP Z24s 68,6 cm (27") IPS UHD-skjerm
Fotnoter
4K-innhold kreves.
MHL 2.0-port vil lade MHL-kompatible smarttelefon- og nettbrettbatteri. Inkluderer en DisplayPort til maskinvarelåsen på HDMI-porten, som øker tilkoblingsfleksibiliteten. Krever at smarttelefonen eller nettbrettet er
aktivert for MHL, eller har en HDMI-maskinvarelås for å koble til skjermen. Se spesifikasjonene for mobilenheten. Maksimal skjermoppløsning er Full HD.
3 Monteringsutstyr selges separat.
4 Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer
informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte
rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
5 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.
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