Folha de Dados

Ecrã IPS HP Z23n de 58,4 cm (23 pol.)
Calibração de cores acessível.

Crie uma visualização com vários
ecrãs envolvente e praticamente
perfeita com o ecrã IPS HP Z23n de
moldura fina, que quase não tem
margens em três dos lados.
Também se encontra calibrado de
fábrica para uma precisão de cor
em todos os ecrãs e projetos e
inclui conetividade flexível de
dispositivos.

Imagens sempre apelativas.
● Desfrute de ângulos de visualização amplos a partir de praticamente qualquer local na sala com um ecrã que
quase não tem margens em três dos lados e que permite ângulos de visualização de 178 graus através da
tecnologia IPS.
Precisão de cor consistente e fiável.
● Obtenha uma qualidade de cor ótima para todos os utilizadores com uma gama de cores sRGB 96% calibrada de
fábrica.
Falhar não é opção.
● Mas não acredite apenas na nossa palavra. O ecrã está protegido por uma garantia limitada de três anos, HP
Care Pack opcional1 e uma política de pixels da HP que permite a substituição do ecrã em caso de falha em
algum subpixel brilhante.2
Características
● Mantenha o seu PC e as ligações de dispositivos por perto com as portas HDMI, VGA, DisplayPort e USB (x2)
incorporadas.
● Trabalhe confortavelmente com a inclinação ajustável, o ajuste de altura e as configurações de rotação. Utilize a
rotação em pivô para personalizar a orientação vertical ou horizontal quando utilizar vários ecrãs. Um Suporte
HP Quick Release integrado permite a montagem na parede.3
● Otimize o seu espaço de trabalho ligando o seu HP Desktop Mini, HP Chromebox ou Thin Client HP selecionado
diretamente atrás do ecrã.4 Mantenha o seu espaço arrumado com uma fonte de alimentação integrada e
funcionalidades para organização de cabos.
● Visualização à sua medida: ajuste a luminosidade nos vários ecrãs, defina e distribua as definições
personalizadas com um ficheiro executável e previna roubos com o software HP Display Assistant.
● Reduz o consumo energético e ajuda a reduzir os seus custos graças ao design com eficiência energética.
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Ecrã IPS HP Z23n de 58,4 cm (23 pol.) Tabela de especificações

Número de produto

M2J79A8; M2J79AA;

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

58,4 cm (23 pol.)

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Área ativa do painel

509,184 x 286,416 mm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

7 ms cinzento para cinzento1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; In plane switching; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Rotação em pivô; Plug and Play; Programável pelo utilizador

Controlos de utilizador

Menu; menos ("-"); mais ("+"); controlo de entrada; OK/Auto; alimentação

Sinal de entrada

1 VGA; 1 HDMI (com suporte HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

3 portas USB 2.0 (duas a jusante e uma a montante) 1 entrada de áudio1

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Classe de eficiência energética: A; Área ativa do painel: 509,184 x 286,416 mm; Consumo energético em modo ativo: 22 W; Consumo energético anual: 32
kWh; Consumo de energia (Em espera): 0,50 W; Consumo energético (desligado): 0,29 W; Descrição do Consumo de Energia: 15 W (máximo), 14 W (típico),
0,5 W (em espera); 35 W (máximo), 23 W (típico), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080 a 60 Hz

Dimensões com suporte (L x P 52,08 x 18,9 x 48,66 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 52,08 x 5,23 x 31,2 cm
x A)
Peso

5 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5° a +30°; rotação: 360°; altura: 150 mm; rotação em pivô: 90°
Certificação de conformidade CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; GS; ISO 9241-307; MEPS Austrália e Nova Zelândia; TCO Certified Edge; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC;
BSMI Taiwan; SmartWay Transport Partnership (NA)
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Ecrã retroiluminado sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conformidade com standards Com certificação ENERGY STAR®
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Monitor; cabo de alimentação CA; cabo USB; cabo DisplayPort; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); software HP Display Assistant

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Ecrã IPS HP Z23n de 58,4 cm (23 pol.)
Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte HP Quick Release

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número de produto: EM870AA

HP Integrated Work Center
para Desktop Mini e Thin
Client

Aproveite ao máximo os espaços de trabalho pequenos com um HP IWC Desktop Mini/Thin Client que lhe permite criar
uma solução compacta de computador de secretária, que combina um ecrã1 com um Desktop HP Mini, HP Thin Client ou
HP Chromebox1, proporcionando-lhe um acesso frontal conveniente para todas as suas entradas.

Adaptador Gráfico USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os
nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos HP USB super
compacto permite ligar até seis monitores em simultâneo, para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas
entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um portátil ou computador de secretária e o segundo
monitor, ou utilize vários adaptadores para ligar vários monitores entre si. Suporta resoluções até 1920 x 1080 (ecrã
panorãmico) ou 1600 x 1200 (tradicional).

Número de produto: G1V61AA

Número de produto: NL571AA

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia completas,
incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número de produto: NQ576AA

Kit de Cabo DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop Business HP a um conector de porta de
visualização de um monitor.

Número de produto: VN567AA

Suporte de hardware HP 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.
Número de produto: U7935E
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Ecrã IPS HP Z23n de 58,4 cm (23 pol.)
Rodapés com mensagens
HP Care Packs vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São
aplicáveis restrições e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da
compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP
fornecida com o seu produto HP.
2 A política de pixels da HP não permite qualquer defeito de subpixels brilhantes neste ecrã. Para mais informações, consulte http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
3 Hardware de montagem vendido separadamente.
4 Requer suporte de montagem para PC HP para monitores, vendido separadamente. Consulte as especificações rápidas (QuickSpecs) do produto para obter a compatibilidade exata para PC e thin client.
1

Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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