Taulukot

HP Z23n, 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS-näyttö
Edullinen värikalibrointi.

Luo vaikuttava, lähes saumaton
usean näytön näkymä HP:n
kapeakehyksisellä Z23n IPS
-näytöllä, joka on käytännöllisesti
katsoen reunaton kolmelta sivulta.
Siinä on myös tehtaalla kalibroitu
väritarkkuus projektien ja näyttöjen
välillä ja lisäksi siihen voidaan
yhdistää laitteita joustavasti.

Jatkuvat ja näyttävät kuvat.
● Nauti laajoista näkymistä mistä tahansa huoneen kolkasta paneelilla, joka on lähes reunaton kolmelta sivulta ja
joka hyödyntää IPS-tekniikan tarjoamaa 178 asteen katselukulmaa.
Tasaista ja luotettavaa väritarkkuutta.
● Tuota optimaalinen värilaatu kaikille käyttäjille tehtaalla kalibroidun 95-prosenttisen sRGB-väriprofiilin avulla.
Vika ei tule kuuloonkaan.
● Älä luota vain meidän sanaamme. Tarjoamme näytölle kolmen vuoden rajoitetun takuun, erikseen hankittavan
HP Care Pack -paketin1 ja HP Pixel Defect Policy -käytännön, joka korvaa näytön, jos yksikin kirkas alipikseli
lakkaa toimimasta.2
Ominaisuudet
● Pidä tietokone ja laitteet lähelläsi sisäisen HDMI-, VGA- ja DisplayPort-liitäntöjen sekä kahden USB-portin avulla.
● Määritä juuri itsellesi sopivat asetukset mukautettavien kallistus-, korkeudensäätö- ja sivuttaiskiertoasetusten
avulla. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä. Integroitu HP
Quick Release -teline tukee seinäkiinnitystä.3
● Maksimoi työtilasi kiinnittämällä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan näytön
taakse.4 Työtila pysyy siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojenhallintaominaisuuksien avulla.
● Suunnittele näyttö omaan työtapaasi sopivaksi, säädä useiden näyttöjen kirkkautta, määritä ja osoita
mukautettuja asetuksia suoritettavan tiedoston avulla ja estä varkaus HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä energiaa säästävää ratkaisua.
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HP Z23n, 58,4 cm:n (23 tuuman) IPS-näyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

M2J79A8; M2J79AA;

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

58,4 cm (23 tuum.)

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

509,184×286,416 mm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

7 ms (harmaa–harmaa)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080 / 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

1 920 × 1 080; 1 280 × 1 024; 1 280 × 800; 1 440 × 900; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 280 × 720; 1 024 × 768; 800 × 600; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; vaihto tasossa; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; näytön kierto; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Käyttäjätoiminnot

Valikko; miinus (-); plus (+); Tulon hallinta; OK/Auto; virta

Sisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI (HDCP-tuki); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia (kaksi muille laitteille, yksi tietokoneelle); äänitulo1

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 509,184×286,416 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 22 W; Energiankulutus vuodessa: 32 kWh;
Virrankulutus (Valmiustila): 0,50 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,29 W; Virrankulutuksen kuvaus: 15 W (enintään), 14 W (normaali), 0,5 W (valmiustila);
35 W (enintään), 23 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080 / 60 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

52,08×18,9×48,66 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 52,08×5,23×31,2 cm
(l × s × k)
Paino

5 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5°–30°; Sivuttaiskierto: 360°; Korkeus: 150 mm; Näytön kierto: 90°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; GS; ISO 9241-307; MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); TCO Certified Edge -hyväksytty; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC;
VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); SmartWay-kuljetuskumppanuus (P-Amerikka)

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; elohopeaton näytön taustavalaistus; vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; USB-johto; DisplayPort-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu työkeskus
minipöytätietokoneille ja
Thin Client -päätteille

Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox
-tietokoneeseen1, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

HP:n USB-grafiikkasovitin

HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa
kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi
yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa.
Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1 600 x 1 200 (tavanomainen)

Tuotenumero: G1V61AA

Tuotenumero: NL571AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: VN567AA
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Viestin alaviitteet
HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta
www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia,
joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
2 HP Pixel Policy -käytännön mukaisesti tässä näytössä ei ole kirkkaiden alipikselien virheitä. Lisätietoja on osoitteessa http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
3 Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
4 Vaatimuksena HP:n PC-kiinnitysteline näytöille, myydään erikseen. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta.
1

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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