Dataark

HP Z23n IPS-skærm på 58,4 cm (23")
Prisvenlig farvekalibrering.

Med den smalkantede skærm HP
Z23n Narrow Bezel IPS, som stort
set er uden ramme på tre sider, kan
du skabe et betagende billede på
flere skærme, hvor overgangene
næsten ikke kan ses. Herudover
tilbydes fabrikskalibreret
farvenøjagtighed på tværs
projekter og skærme samt fleksibel
tilslutning af enheder.

Uafbrudt, iøjefaldende billedgengivelse.
● Med en skærm, der på tre siden næsten ingen kant har samt 178-graders betragtningsvinkel ved hjælp af
IPS-teknologi, kan indholdet ses helt uden problemer fra stort set alle vinkler.
Ensartet og driftssikker farvenøjagtighed.
● Få optimal farvegengivelse på tværs af hele din brugerbase med et fabrikskalibreret farveområde på 96 % sRGB.
Altid fejlfri.
● Du behøver ikke bare tage os på ordet. Med skærmen følger en tre års begrænset garanti samt valgfri HP Care
Pack1 og en HP Pixel Defect Policy-aftale, som giver mulighed for at få udskiftet skærmen, hvis der blot
registreres en enkelt subpixel-lysfejl.2
Fremhævede funktioner
● Hold computeren og de tilsluttede enheder i nærheden af hinanden med integrerede HDMI-, VGA- og
DisplayPort-porte samt to USB-porte.
● Skab et behageligt arbejdsmiljø med de justerbare indstillinger af hældning, højde og drejning. Ved hjælp af
akserotation kan du indstille skærmbilledet til enten stående eller liggende visning, selv når du bruger flere
skærme. Med det integrerede HP Quick Release-beslag kan den monteres på væggen.3
● Du kan tilslutte en HP Desktop Mini, HP Chromebox eller en tynd klient fra HP direkte bag på skærmen og således
udnytte pladsen bedre.4 Med den integrerede strømforsyning og kabelstyring er der orden på tingene.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du afskrække tyve og tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine samt
justere lysstyrken på mere end én skærm og definere og fordele tilpassede indstillinger via eksekverbare filer.
● Reducerer strømforbruget og sænker omkostningerne med det energieffektive design.
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HP Z23n IPS-skærm på 58,4 cm (23") Specifikationstabel

Produktnummer

M2J79A8; M2J79AA;

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

58,4 cm (23")

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Panelets aktive område

509,184 x 286,416 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

7 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

Understøttede opløsninger

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

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS-teknologi (In-plane switching) Valg af sprog; LED-baggrundslys; Betjeningsknapper på skærmen; Rotation; Plug-and-Play; Kan
programmeres af brugeren

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); Indgangskontrol; OK/Auto; Tænd/sluk

Indgangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

3 USB 2.0 (to downstream, en upstream); 1 lydindgang1

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 509,184 x 286,416 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 22 W; Årligt energiforbrug: 32 kWh;
Strømforbrug (Standby): 0,5 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,29 W; Strømforbrug: 15 W (maksimum), 14 W (typisk), 0,5 W (standby); 35 W
(maksimum), 23 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Mål inklusive stander (B x D x 52,08 x 18,9 x 48,66 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

52,08 x 5,23 x 31,2 cm

Vægt

5 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +30°; Drejning: 360°; Højde: 150 mm; Rotation: 90 °

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; GS; ISO 9241-307; MEPS for Australien og New Zealand; TCO Certified Edge; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI;
FCC; Taiwan BSMI; SmartWay-transportpartnerskab (Nordamerika)

Miljøansvar

Skærmglas uden arsenik; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav halogen2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; USB-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display Assistant-software

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP Z23n IPS-skærm på 58,4 cm (23")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP integreret driftscenter til
Desktop Mini og tynd klient

Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/Thin
Client ved at kombinere en skærm1 med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox1, og du får praktisk
frontadgang til alle indgangene.

Produktnummer: G1V61AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den superkompakte HP
USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have
flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere
adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden. Understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller
1600 x 1200 (traditionel).

Produktnummer: NL571AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelkit

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

Produktnummer: VN567AA

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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HP Z23n IPS-skærm på 58,4 cm (23")
Fodnoter
HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
2 HP Pixel Policy-aftalen forhindrer subpixel-lysfejl på skærmen. Få flere oplysninger på http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
3 Monteringshardware sælges separat.
4 Kræver HP-monteringsbeslag til computerskærme (skal anskaffes separat). I oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav for pc'er og tynde klienter.
1

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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