Dataark

HP Z24nf G2-skærm på 60,45 cm (23,8")
Ensartede farver og ydeevne til projektets perfektionist

Oprethold et produktivt
arbejdsmiljø med den elegante HP
Z24nf G2-skærm på 60,45 cm
(23,8”). Med denne HD-skærm
næsten uden kanter, der er
fabrikstestet for pålidelighed og
lang levetid og har integreret
farvekalibrering, kan du arbejde på
flere skærme uden mellemrum og
tilslutte mange enheder.
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Strømlin produktiviteten med skærme til ethvert
● Arbejd uden afbrydelser med flere opgaver på én gang på flere skærme1 med meget smalle kanter på tre sider.
Du får flotte billeder med IPS-skærmen på 60,45 cm (23,8") diagonalt med en opløsning på 1920 x 10802,
16:9-billedformat og over 2 millioner pixels.
Utrolige farver fra første færd
● Det er nemmere end nogensinde at opnå ensartede, præcise farver mellem skærmene og fra projektor til
projektor med farvekalibrering fra fabrikkens side, allerede fra første gang du tænder.
Kvalitet fra starten
● Vi stresstester hver eneste HP Z-skærm for at sikre, at den er pålidelig og har lang levetid. Derudover giver vi en
en P Zero Bright Dot-garanti3: HP's strengeste pixel-politik med erstatning af skærmen, hvis bare en eneste
sub-pixel fejler.4
Store idéer på lidt plads
● Du får fuldt udbytte af den plads, der er til rådighed, ved at montere en kraftfuld maskine, såsom en HP Z2
Mini-arbejdsstation5, direkte bag på skærmen – det er en kompakt, effektiv og enkel løsning.
Fremhævede funktioner
● Nem og enkel tilslutning til portene, herunder en USB 3.0-hub med to porte samt VGA-, HDMI- og
DisplayPort™-tilslutning, der er testet til brug med ældre, nuværende og fremtidige HP-arbejdsstationer.
● Arbejd ubesværet, ved hjælp af de justerbare indstillinger af hældning, højde og drejning. Brug akserotation til
enten at indstille til stående eller liggende visning, selv når du bruger flere skærme.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine og f.eks. dele skærmen
op i områder og forhindre tyveri ved at gøre en skærm, der frakobles uden tilladelse, helt utydelig.
● Reducer strømforbruget samt omkostningerne med en intelligent og energieffektiv skærm med lavt
halogenindhold, der er ENERGY STAR®-certificeret, TCO-mærket samt EPEAT® Gold-registreret og har
bagbelysning uden kviksølv og arsenfrit glas.
● Byg en komplet løsning med det valgfrie HP-tilbehør, der er designet og testet til at virke med din skærm.
● Din it-investering beskyttes af 3 års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet. Hvis du vil udvide din
beskyttelse, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.
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HP Z24nf G2-skærm på 60,45 cm (23,8")
Specifikationstabel

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

60,45 cm (23,8")

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Panelets aktive område

52,7 x 29,64 cm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms grå til grå1,3

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

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

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS-teknologi (In plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Akserotation; Plug and Play; Kan
programmeres af brugeren; Lav sløring

Brugerbetjening

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Inputstyring; Billedstyring; Tænd/sluk; Menu; Administration; Sprog; Oplysninger; Afslut; OK

Indgangssignal

1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
med HDCP-understøttelse i DisplayPort™ og HDMI

Porte og stik

3 USB 3.0 (en upstreamport, to downstream)1

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: A; Panelets aktive område: 52,7 x 29,64 cm; Strømforbrug i tændt tilstand: 23 W; Årligt energiforbrug: 34 kWh; Strømforbrug
(Standby): 0,5 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,5 W; Strømforbrug: 35 W (maksimum), 19 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: FHD (1920 x
1080 @ 60 Hz)

Mål inklusive stander (B x D x 53,88 x 20,5 x 46,3 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

53,88 x 4,38 x 32,19 cm

Vægt

5,6 kg (Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: -5 til +22°; Drejning: ±45°; Akserotation: 90°; Højde: 150 mm

Certificering og
overensstemmelser

MEPS – Australien og New Zealand; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; E-standby; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; KC; Mexico CoC; Microsoft
WHQL-certificering (Windows 10); MSIP; PSB; RCM; SEPA; SmartWay Transport Partnership – kun i Nordamerika; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold

Kassens indhold

Skærm; Netledning; USB-kabel (Type A-hanstik til Type B-hanstik); DisplayPort™ 1.2-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); HP Display
Assistant

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP
B300-pc-monteringsokkel

Du kan tilpasse løsning efter dine behov med en HP B300-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din
HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og
2018 HP EliteDisplays og HP Z-skærme.1

Produktnummer: 2DW53AA

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Kræver flere skærme (sælges separat).
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
HP Pixel Policy-aftalen forhindrer subpixel-lysfejl på skærmen. Se alle informationer på http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
4 HP Care Packs sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse
restriktioner og begrænsninger. Du kan få 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.
5 Arbejdsstation sælges separat. Kræver HP B500 PC-monteringsbeslag til skærme, sælges separat.
6 Sælges alle separat.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
8 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatussen for dit land på www.epeat.net.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2
3

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.
Produktstandarden er en svartid på 14,0 ms og kan justeres helt ned til 5,4 ms i skærmmenuen. Se brugervejledningen for nærmere oplysninger.

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

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes
i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til
land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Søg i nøgleordsgeneratoren i HP's butik med tredjepartstilbehør til solenergi på
www.hp.com/go/options
ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og
DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.
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