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צבע המכויל בהתאם לכל תקציב.

צור תצוגה המושכת את העין ללא
הפרעות חזותיות בעזרת צג HP Z22n
 ISPעם מסגרת צרה .ללא שוליים כמעט
משלושה צדדים ,הוא כולל גם כיול
צבעים אצל היצרן לקבלת צבעים אחידים
בין פרוייקטים וצגים וקישוריות גמישה
בין התקנים.

תמונה רציפה ומרשימה.
● אפשר תצוגה מושלמת כמעט מכל נקודה בחדר בעזרת צג ללא שוליים כמעט משלושה צדדים ,עם טכנולוגיית  IPSהמאפשרת זווית
צפייה של  178מעלות.
דיוק בצבעים מהרגע הראשון ובכל פעם.
● הצג תמונות נאמנות למציאות על-גבי כל הצגים שלך עם מכלול צבעים של  ,sRGB 95%המכויל אצל היצרן.

אפס פגמים של תת-פיקסלים בהירים ,בהתחייבות.
● אל תאמין רק למילה שלנו .אנו מגבים את הצג בעזרת אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים ,חבילת  HP Care Packאופציונלית
ומדיניות הפגמים בפיקסלים של  HPשבמסגרתה נחליף את המסך אם יתרחש כשל אפילו בתת-פיקסל בהיר אחד2.
כולל
● שמור על החיבורים של המחשב וההתקנים שלך בעזרת יציאות משולבות של  DisplayPort ,VGA ,HDMIושתי יציאות .USB
● באפשרותך לעבוד בנוחות בעזרת הגדרות של התאמת גובה ,הטיה וסיבוב מותאמות אישית .השתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים
אישית מצבי תצוגה לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים .מסגרת משולבת לשחרור מהיר של  HPתומכת בתלייה על קיר3.
● הפק את המרב מהשטח הפנוי שעומד לרשותך על-ידי חיבור את מחשב ה Mini-השולחני של  HP Chromebox ,HPאו מחשבי HP
 Thin Clientנבחרים ישירות לחלקו האחורי של הצג 4.שמור על הסדר באמצעות ספק מתח משולב ומאפיינים לניהול כבלים.
● תכנן את המסך בהתאם לאופן שבו אתה עובד ,כוונן בהירות בצגים מרובים ,קבע והפץ הגדרות מותאמות אישית באמצעות קובץ
הפעלה ומנע גנבות בעזרת תוכנת .HP Display Assistant
● צמצם את צריכת החשמל ועזור להפחית את העלויות שלך בעזרת עיצוב חסכוני באנרגיה.
1
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מספר מוצר

M2J71A8; M2J71AA

גודל תצוגה )באלכסון(

 54.6ס"מ )"(21.5

אזור לוח פעיל

 267.786 x 476.064מ"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

שחור

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²1

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

1

 7 msאפור לאפור

1

16:9

 1,920 x 1,080ב 60-הרץ

רזולוציות נתמכות

480 x 640 ;600 x 800 ;768 x 1024 ;720 x 1280 ;900 x 1600 ;1050 x 1680 ;900 x 1440 ;800 x 1280 ;1024 x 1280 ;1080 x 1,920

פקדים למשתמש

תפריט; מינוס )" ;("-פלוס )" ;("+בקרת קלט; אישור/אוטומטי; הפעלה

יציאות ומחברים

 3יציאות ) USB 2.0שתי יציאות  ,downstreamיציאת  upstreamאחת( כניסת שמע

מאפייני תצוגה
אות קלט

מתח במבוא
צריכת מתח

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
יציאת  ;VGAיציאת ) HDMIעם תמיכה ב ;(HDCP-יציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP
1

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

אזור לוח פעיל 267.786 x 476.064 :מ"מ; תיאור צריכת מתח 34.7 :ואט )מרבי( 22.9 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080 :ב 60-הרץ

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 47.74 x 18.9 x 48.81ס"מ

משקל

 4.75ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 29.36 x 5.22 x 48.81ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5 :עד  ;+30°סיבוב ;360° :גובה 150 :מ"מ; סיבוב על ציר90° :

סביבתי

זכוכית תצוגה ללא ארסן; תאורת  LEDאחורית נטולת כספית של תצוגה; דל בהלוגן

תכולת האריזה

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;USBכבל  ;DisplayPortתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; תוכנת HP Display Assistant

אישור ותאימות

 MEPS ;GS; ISO 9241-307 ;CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-Sלאוסטרליה ניו זילנד; - ISC; VCCI; FCC; BSMI ;EPA ;CCC; CEL; CECP; SEPA ;TCO Certified Edge
טייוואן; ) SmartWay Transport Partnershipצפון אמריקה(
2

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר ENERGY STAR® 5.0
אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מסגרת לשחרור מהיר של HP

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי  HP thin clientsתואמי ,VESA-צגים שטוחים תואמים של  HPומוצרים שולחניים נוספים
של  .HPחבר לכל מעמד ,תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

מספר מוצרEM870AA :

מרכז עבודה משולב של  HPעבור
מחשב שולחני  Miniומחשב Thin
Client

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב ) (IWCשל  HPלמחשב שולחני /Miniמחשב ,Thin Client
המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה] [1עם מחשב שולחני  ,HP Miniמחשב  Thin Clientאו מכשיר
 [1]HP Chromeboxומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

מתאם HP USB Graphics
Adapter

 HPמציעה מגוון מוצרים אופציונליים )כל אחד מהם נמכר בנפרד( שתוכננו כדי להשלים את הצגים שלנו ולשפר את חוויית המחשוב הכוללת.
המתאם  HP USB Graphics Adapterהקומפקטי במיוחד מאפשר חיבורים של עד שש תצוגות בו זמנית כדי לסייע לך להמריץ תפוקה ולבצע
משימות מרובות על פני מספר יישומים פתוחים .השתמש במתאם אחד כדי לגשר בין מחשב נייד או מחשב שולחני לצג אחר או השתמש
במספר מתאמים כדי לחבר בין מספר תצוגות .תומך ברזולוציה של עד ) 1,920 x 1,080מסך רחב( או ) 1,600 x 1,200רגיל(.

רמקול HP LCD Speaker Bar

חבר ללא תפרים ללוח הקדמי של הצג כדי להוסיף מאפייני תמיכה מלאה במולטימדיה ,לרבות רמקולי סטריאו עם טווח צלילים מלא ושקע
חיצוני לאוזניות.

ערכת HP DisplayPort Cable Kit

לחיבור של מחבר  DisplayPortבמחשב  HP Business Desktopלמחבר  DisplayPortבצג.

תמיכת של  HPבחומרה של צג
באתר הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.
מספר מוצרU7935E :

מספר מוצרG1V61AA :

מספר מוצרNL571AA :

מספר מוצרNQ576AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרVN567AA :
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הערות שוליים להעברת הודעות

 1חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
 .www.hp.com/go/cpcהשירותים של  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך
מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 2מדיניות הפיקסלים של  HPמונעת הופעה של פגמים בתת-פיקסלים בהירים בצג זה .לקבלת פרטים מלאים ,ראה .http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
 3רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
 4נדרשת מסגרת תלייה למסכי המחשב של ,HPלרכישה בנפרד .לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות של מחשבים אישיים ומחשבי לקוח דקים ,עיין במפרט המהיר של המוצר.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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