Adatlap

HP Z23n 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS kijelző
Kedvező árú színkalibrálás.

Lenyűgöző, gyakorlatilag szegély
nélküli többképernyős
megjelenítést hozhat létre a HP
Z23n vékony keretes IPS kijelzővel,
amely három oldalon szinte
egyáltalán nem rendelkezik
szegéllyel. A gyárilag kalibrált
színek pontos megjelenítést
biztosítanak minden projekt és
kijelző számára, továbbá rugalmas
eszközcsatlakozási funkciók állnak
rendelkezésére.

Állandó, lenyűgöző képminőség.
● A három oldalán szinte szegély nélküli, 178 fokos betekintési szögű IPS technológiára épülő képernyő
gyakorlatilag a helyiség bármely pontjáról teljes vizuális élményt biztosít.
Egységes, megbízható színmegjelenítés.
● Gyárilag kalibrált, 96%-os sRGB színskála által nyújtott optimális színminőséget biztosíthat minden
felhasználónak.
Hiba kizárva.
● Nem csak a szavunk a biztosíték rá. A kijelzőt hároméves korlátozott jótállás, opcionális HP Care Pack1 és a HP
Pixel Defect Policy támogatja, amellyel már egyetlen világos alpixelhiba esetén is cserélhető a képernyő2.
Szolgáltatások
● A beépített HDMI-, VGA- és DisplayPort-csatlakozó, valamint a két USB-port segítségével könnyedén
csatlakoztathatja eszközeit számítógépéhez.
● Az igényei szerint beállíthatja a dőlésszöget, a magasságot, illetve elforgathatja a képernyőt. Több kijelző
használata esetén a tengelyforgatással állíthatja be az álló vagy fekvő nézetet. A beépített HP gyorsrögzítő keret
támogatja a fali rögzítést3.
● Jelentősen növelheti munkaterületét, ha a HP mini asztali számítógépet, a HP Chromebox eszközt és a
meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül a kijelző mögé csatlakoztatja4. A beépített tápellátási és
kábelrendező funkciókkal rendezetten tarthatja munkaterületét.
● A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét,
beállíthatja több kijelző fényerejét, megadhatja és terjesztheti az egyéni beállításokat egy futtatható fájllal, és
megelőzheti a készülék eltulajdonítását.
● Az energiatakarékos kialakításnak köszönhetően csökkentheti az energiafogyasztását és a költségeit.
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HP Z23n 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS kijelző Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

M2J79A8; M2J79AA;

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

58,4 cm (23”)

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe

509,184 x 286,416 mm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080 60 Hz-en

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Elforgathatóság; Plug and Play; Felhasználó által
programozható

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („–”); Plusz („+”); Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Bekapcsológomb

Bemeneti jel

1 VGA; 1 HDMI (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0-csatlakozó (kettő USB-eszközhöz és egy számítógéphez csatlakoztatható); 1 audiobemenet1

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: A; Panel aktív területe: 509,184 x 286,416 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 22 W; Éves energiafogyasztás: 32
kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,50 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,29 W; Energiafogyasztási adatok: 15 W (maximális), 14 W
(jellemző), 0,5 W (készenléti); 35 W (maximális), 23 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 60 Hz-en

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

52,08 x 18,9 x 48,66 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 52,08 x 5,23 x 31,2 cm
Mé x Ma)
Súly

5 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Dönthetőség: –5 és +30° között; Forgathatóság: 360°; Magasság: 150 mm; Tengelyforgathatóság: 90°

Tanúsítvány és megfelelőség CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; GS; ISO 9241-307; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; TCO Certified Edge; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvan
– BSMI; SmartWay Transport Partnership (Észak-Amerika)
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; USB-kábel; DisplayPort-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); HP Display Assistant szoftver

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP Z23n 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS kijelző
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő1 és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens
vagy HP Chromebox 1 egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

HP USB grafikus adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál
(mindegyik külön vásárolható meg). A szuperkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű
csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel
egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző
csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos)
felbontás.

Termékszám: G1V61AA

Termékszám: NL571AA

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: VN567AA
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HP Z23n 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS kijelző
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A

HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást
az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott
HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.
2A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
3 A felszereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.
4Külön megvásárolható HP PC monitorrögzítők szükségesek hozzá. A PC- és vékonykliens-kompatibilitásra vonatkozó adatokat a QuickSpecs dokumentumban találja.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A
2

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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