Veri sayfası

HP Z22n G2 54,6 cm (21,5”) Ekran
Projede mükemmeli arayanlar için renk tutarlılığı ve performans

Şık HP Z22n G2 54,6 cm (21,5”)
Ekran ile üretken bir güç santraline
dönüşün. Tümleşik renk
kalibrasyonu, kesintisiz çoklu
ekran döşeme ve geniş aygıt
bağlantılarına sahip olan bu
neredeyse pürüzsüz Full HD ekran,
güvenilir ve uzun ömürlü olması
için fabrikada test edilmiştir.
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Her proje için ekranlar sayesinde üretkenliği standartlaştırın.
● Her bir ekranın 3 tarafında mikro kenarlı çerçevesiyle, çok ekran üzerinde1 kesintisiz çoklu görev yapın. 1920 x
1080 çözünürlük2, 16:9 en boy oranı, 54,6 cm (21,5 inç) diyagonal IPS ekran ve 2 milyondan fazla piksel ile çarpıcı
görseller elde edin.
Kutudan çıktığı gibi inanılmaz renkler
● Fabrikada yapılan renk kalibrasyonuyla, ilk fişe taktığınız andan itibaren ekranlar ve projeler arasında tutarlı,
doğru renkler elde etmek artık çok kolay.
Baştan sona kalite
● Güvenilir, uzun ömürlü bir görsel çözüm olması için her bir HP Z Ekranı titizlikle test eder ve HP’nin en sıkı piksel
politikası olan ve tek bir parlak alt piksel bile arızalı olduğunda ekranı değiştiren4 HP Zero Bright Dot Garantisi3 ile
destekleriz.
Küçük alanlar için büyük fikirler
● Kompakt, verimli, tek ayak izli bir çözüm için HP Z2 Mini İş İstasyonu5 gibi güçlü makineleri doğrudan ekranın
arkasına takarak kullanılabilir çalışma alanınızdan en iyi şekilde faydalanın.
Özellikler
● İki bağlantı noktalı USB 3.0 hub ve eski, mevcut ve gelecekteki HP İş İstasyonları ile kullanım için test edilmiş VGA,
HDMI ve DisplayPort™ gibi bağlantı noktalarıyla kolayca bağlanın.
● Ayarlanabilir eğim, yükseklik ve döndürme ayarlarıyla rahatça çalışın. Birden fazla ekranda yatay veya dikey
görünümü kolayca özelleştirmek için pivot hareketi özelliğini kullanın.
● Ekranın bölümlere ayrılmasını sağlayan ve izinsiz bağlantısı kesilen ekranın ışığını kısarak hırsızlığın önlenmesine
yardımcı olan HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma biçiminize göre düzenleyin.
● Cıva içermeyen arka ışıklara ve arsenik içermeyen ekran camına sahip olan ve ENERGY STAR® sertifikalı, TCO
onaylı ve EPEAT® Gold tescilli olan akıllı, enerji tasarrufu sağlayan ve düşük halojenli ekranla güç tüketimini ve
maliyetleri azaltın.
● Ekranınızla birlikte çalışmak için tasarlanmış ve test edilmiş isteğe bağlı HP aksesuarlarıyla eksiksiz bir çözüm
oluşturun.
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Korumanızı daha
ileriye taşımak için isteğe bağlı bir HP Care hizmeti seçin.
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HP Z22n G2 54,6 cm (21,5”) Ekran
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

1JS05A4;

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

54,6 cm (21,5 inç)

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Etkin Panel Alanı

47,6 x 26,77 cm;

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms gri-gri1,3

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Düzlem içi geçiş; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Pivot hareketi; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir;
Düşük Bulanıklık

Kullanıcı denetimleri

Parlaklık; Kontrast; Renk Denetimi; Giriş Denetimi; Görüntü Denetimi; Güç; Menü; Yönetim; Dil; Bilgi; Çıkış; OK

Giriş sinyali

1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
DisplayPort™ ve HDMI'da HDCP desteği

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

3 USB 3.0 (bir üst akım, iki alt akım)1

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Enerji verimlilik sınıfı: A; Etkin Panel Alanı: 47,6 x 26,77 cm; Açık modda güç tüketimi: 20 W; Yıllık enerji tüketimi: 29 kWh; Güç tüketimi (Bekleme): 0,5 W;
Güç tüketimi (kapalı modda): 0,5 W; Güç Tüketimi tanımı: 30 W (maksimum), 17 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: FHD (60 Hz'de 1920 x
1080)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

48,83 x 20,5 x 44,87 cm

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 48,83 x 4,33 x 29,33 cm
G x D)
Ağırlık

5,3 kg (Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +22°; Döndürme açısı: ±45°; Pivot hareketi: 90°; Yükseklik: 150 mm

Belgeler ve Uyumluluk

Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; Meksika CoC; Microsoft WHQL
Sertifikası (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay Transport Partnership - Yalnızca Kuzey Amerika; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; AEEE

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; USB kablosu (A tipi erkek - B tipi erkek); DisplayPort™ 1.2 kablosu; CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); HP Display
Assistant

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP Z22n G2 54,6 cm (21,5”) Ekran
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP B300 Bilgisayar Montaj
Braketi

HP İş İstasyonu, HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri doğrudan belirli 2017 veya 2018 HP
EliteDisplay ve HP Z Display ekranların arkasına bağlayabilmenizi sağlayan HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi ile baştan
aşağı daha iyi ve daha özel bir çözüm oluşturun.1

Ürün numarası: 2DW53AA

HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U7935E
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HP Z22n G2 54,6 cm (21,5”) Ekran
Mesaj Altbilgileri
Ek ekranlar gerekir ve ayrı satılır.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntılar için bkz http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
4 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek
yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
5 İş istasyonu ayrı satılır. Ayrı satılan Monitörler için HP B500 Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçası gerekir.
6 Her biri ayrı satılır.
7 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
8 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkenizdeki tescil durumu için www.epeat.net adresine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2
3

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
Ürün varsayılanı 14,0 msn yanıt süresidir ve ekran menüsünde 5,4 msn'ye kadar düşük bir değere ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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