Podatkovni list

Zaslon HP IPS Z24nf z diagonalo 60,45 cm (23,8
palca) in tankim okvirjem
Polna ločljivost HD brez roba.

Zaslon IPS s tankim okvirjem HP
Z24nf, polno ločljivostjo HD,
tovarniško nastavljenim barvnim
umerjanjem in prilagodljivo
povezljivostjo za vse naprave
omogoča brezhibno postavitev več
zaslonov .
1

Lepota tankega okvirja.
● Na zaslonu z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca), ki je na treh straneh brez roba, izkusite ločljivost 1920 x 1080 od
roba do roba2, ki omogoča nemoten ogled več zaslonov.1
Tovarniško vgrajeno umerjanje barv
● Že pri prvem vklopu zaslona v vseh projektih uživajte v zanesljivi barvni natančnosti, ki jo zagotavlja že
pripravljeno barvno umerjanje.
Ustvarite boljše delovno okolje.
● Z vgrajenim priključkom HDMI, mDP, DP, MHL3, DVI in zvezdiščem USB 3.0 s priključkom za hitro polnjenje lahko
priključite naprave, ki jih uporabljate vsak dan. Izhod DisplayPort omogoča zaporedno vezavo do štirih zaslonov1
prek ene same povezave z računalnikom ali delovno postajo.
● Če želite v povezanih napravah prikazati različne poglede in povečati storilnost večopravilnosti, uporabite način
slike v sliki ali način slike zraven slike.
● Delajte udobno s prilagodljivim nagibom, prilagoditvijo višine in nastavitvami vodoravnega zasuka. Stranski nagib
omogoča prilagoditev pokončne ali ležeče postavitve pri uporabi več zaslonov.1 Vgrajeni nosilec HP Quick
Release omogoča stensko namestitev.4
● S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
● Ne skrbite, vaša naložba v izdelek IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite podaljšati
zaščito, ki jo vključuje standardna omejena garancija, lahko izberete dodatne storitve HP Care Pack.5
● Zmanjšajte porabo energije in pomagajte znižati stroške z energijsko učinkovito zasnovo.
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Zaslon HP IPS Z24nf z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in tankim okvirjem Tabela
specifikacij

Številka izdelka

K7C00A4; K7C00AT

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

60,45 cm (23,8 palca)

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

527,04 x 296,46 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

8 ms iz sive v sivo1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

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 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 x DisplayPort 1.2; 1 x Mini-DisplayPort 1.2; 1 x izhod DisplayPort 1.2
Podpora za HDCP na vseh vhodih

Vrata in priključki

4 priključki USB 3.0 (štirje za priklop v računalnik, eden za priklop v napravo USB); 1 izhod za zvok

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 527,04 x 296,46 mm; Poraba energije med delovanjem: 21 W; Letna poraba energije: 31 kWh;
Poraba energije (V pripravljenosti): 0,35 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,25 W; Poraba energije – opis: 70 W (največ), 48 W (običajno), 0,5 W
(stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

54,06 x 21,02 x 50,56 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

54,06 x 5,04 x 32,35 cm

Teža

5,2 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –2 do 22°; Višina: 130 mm; Vodoravni zasuk: 45° ±2°; Stranski nagib: 90°

Certifikat in skladnost

CB; TUV/GS; TUV/Ergo; TUV-S; UL; TCO Edge; CCC; CECP; CEL; SEPA; BSMI; CE; FCC (Kanada); KC; VCCI; C-Tick

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel USB; kabel DisplayPort; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); programska oprema HP Display Assistant

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Zaslon HP IPS Z24nf z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in tankim okvirjem
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Roka za monitor HP Single

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za izredno tanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro
ali serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo1 (43,18–60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se
morali odrekati zmogljivosti ali storilnosti.

HP-jevo vgrajeno delovno
središče 3 za računalnike
majhne velikosti

Povečajte svoj delovni prostor z ogrodjem HP Integrated Work Center for Small Form Factors v3. Prilagodite rešitev
»vse-v-enem«, tako da združite HP-jev računalnik v majhnem ohišju ali delovno postajo z monitorjem LED z največ
24-palčno diagonalo.1

HP-jevo vgrajeno delovno
središče za Desktop Mini in
Thin Client

Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti
kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon1 in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP
Chromebox1 ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

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: E8H16AA

Številka izdelka: F2P06AA

Številka izdelka: G1V61AA

Številka izdelka: NQ576AA

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

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
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Opombe k sporočilom
Vsak zaslon je naprodaj posebej.
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Vrata MHL 2.0 omogočajo polnjenje baterije pametnih telefonov in tabličnih računalnikov, ki je združljiva standardom MHL. Za povezavo z monitorjem mora imeti pametni telefon ali tablični računalnik podporo za MHL
ali ključek HDMI (prodaja se ločeno). Preberite specifikacije svoje mobilne naprave. Največja ločljivost vsebine na zaslonu pametnega telefona ali tabličnega računalnika je odvisna od največje ločljivosti teh naprav.
4 Strojna oprema za namestitev je naprodaj posebej.
5 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati z dnevom nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve.
Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi pogoji in določila za storitev, ki jih je stranka dobila oz. s katerimi se je seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno
zakonodajo lahko stranki pripadajo dodatne zakonske pravice, na katere ne vplivajo HP-jevi pogoji in določila za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

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