Veri sayfası

HP Z24nf 60,45 cm (23,8") Dar Çerçeveli IPS Ekran
Kenarlıksız Full HD.

Full HD, fabrikada renk
kalibrasyonu ve tüm aygıtlarınız
için esnek bağlantı özelliklerine
sahip HP Z24nf Dar Çerçeveli IPS
Ekran ile, kesintisiz görüntü
sağlayan çok ekranlı bir kurulum
oluşturun.
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Dar çerçeveli güzellik.
● Birden çok ekranda kesintisiz görüntü sağlayan, üç tarafı kenarlıksız 60,45 cm (23,8") diyagonal ekranda1
kenardan kenara 1920 x 1080 çözünürlüğü yaşayın.2
Fabrikada yapılmış renk kalibrasyonu
● Kutusundan çıkar çıkmaz ilk açtığınız andan itibaren renk kalibrasyonu yapılmış olarak çalışmaya
başlayabileceğiniz ekranla, tüm projelerinizde güvenilir renk doğruluğunun keyfini çıkarın.
Daha iyi bir çalışma alanı oluşturun.
● Hızlı şarj bağlantı noktasına sahip olan tümleşik HDMI, mDP, DP, MHL3, DVI ve USB 3.0 hub ile her gün kullandığınız
aygıtlara bağlanın. DisplayPort çıkışı, tek bir bilgisayar ve iş istasyonu bağlantısıyla dört adede kadar ekran1
içeren papatya dizilimi yapmanıza olanak tanır.
● Bağlı aygıtlarınızdan görüntü almak ve çoklu görev verimliliğinizi artırmak için resim içinde resim veya resim
yanında resim özelliğini kullanın.
● Ayarlanabilir eğim, yükseklik ayarı ve döndürme ayarlarıyla rahatça çalışın. Birden çok ekran kullanırken yatay
veya dikey görünümü özelleştirmek için pivot hareketi özelliğini kullanın.1Tümleşik HP Quick Release Bağlantı
Parçası duvara montajı destekler.4
● HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma şeklinize göre düzenleyin.
● Üç yıllık standart sınırlı garanti ile BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Korumanızı
standart sınırlı garantiden daha da ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetlerini seçin.5
● Güç tüketiminizi azaltın ve enerji tasarrufu sağlayan bir tasarımla maliyetlerinizi düşürün.
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HP Z24nf 60,45 cm (23,8") Dar Çerçeveli IPS Ekran Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

K7C00A4; K7C00AT

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

60,45 cm (23,8")

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Etkin Panel Alanı

527,04 x 296,46 mm;

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

8 ms gri-gri1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

60 Hz'de 1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan aydınlatma; Düzlem içi geçiş

Giriş sinyali

1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DVI-D; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2; 1 DisplayPort 1.2 çıkışı
Tüm girişlerde HDCP desteği

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

4 USB 3.0 (iki alt akım, bir üst akım); 1 ses çıkışı

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Enerji verimlilik sınıfı: A; Etkin Panel Alanı: 527,04 x 296,46 mm; Açık modda güç tüketimi: 21 W; Yıllık enerji tüketimi: 31 kWh; Güç tüketimi (Bekleme): 0,35
W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,25 W; Güç Tüketimi tanımı: 70 W (maksimum), 48 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 60 Hz'de 1920 x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 54,06 x 5,04 x 32,35 cm
G x D)
Ağırlık

5,2 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -2 - +22°; Yükseklik: 130 mm; Döndürme Açısı: 45° ±2°; Pivot hareketi: 90°

Belgeler ve Uyumluluk

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

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; USB kablosu; DisplayPort kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); HP Display Assistant yazılımı

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP Z24nf 60,45 cm (23,8") Dar Çerçeveli IPS Ekran
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce İstemci için
HP Entegre İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Sehpası; HP Compaq 6005 Pro veya 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce
İstemci ve VESA standart bağlantı parçasına sahip çoğu HP 17-24-inç1 (43,18 - 60,96 cm) LCD monitörler (lütfen
uyumluluk için Hızlı Teknik Özelliklere bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en
verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: E8H16AA

Küçük Form için HP Tümleşik
İş Merkezi 3

Küçük Form Faktörleri v3 için HP Tümleşik İş Merkezi sayesinde çalışma alanınızı en üst düzeye çıkarın. Bir HP Küçük Form
Faktörü veya İş İstasyonunu 24 inçe kadar diyagonal bir monitörle birleştirerek, bir “all-in-one” çözümü haline getirin.1

Masaüstü Bilgisayar Mini ve
İnce İstemci için HP Tümleşik
İş Merkezi

Ekran1 ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox1 aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat
erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce
İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri
eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: F2P06AA

Ürün numarası: G1V61AA

Ürün numarası: NQ576AA

HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: U7935E
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HP Z24nf 60,45 cm (23,8") Dar Çerçeveli IPS Ekran
Mesaj Altbilgileri
Her ekran ayrı satılır.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
MHL 2.0 bağlantı noktası, MHL uyumlu bir akıllı telefon ve tablet pilini şarj eder. Akıllı telefon veya tabletin MHL özelliğinin etkinleştirilmesini ve monitöre bağlantı için bir HDMI donanım kilidine sahip olmasını gerektirir.
Mobil aygıtınızın belirtimlerine bakın. Bir akıllı telefon veya tabletten gelen içeriklerin maksimum çözünürlüğü bu aygıtların maksimum çözünürlüğüne bağlıdır.
4 Montaj donanımı ayrı olarak satılır.
5 HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar geçerli olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc.
HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP
Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
1
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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