Dataark

HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")
Konsekvente farger og ytelse for prosjektperfeksjonisten

Bli en produktiv kraftpakke med
den elegante HP Z24n
G2-skjermen på 60,96 cm (24").
Denne nesten sømløse skjermen er
fabrikktestet for pålitelighet og
lang brukstid, med integrert
fargekalibrering, uavbrutt visning
over flere skjermer side ved side
og ekspansive enhetstilkoblinger,
inkludert USB-C™.
1

Flere skjermer gir god produktivitet uten forstyrrelser
● Strømlinjeformet visning på flere skjermer1 med en tresidig mikrokantinnfatning, fleroppgavekjøring og
seriekobling av opptil tre skjermer per arbeidsstasjon med DisplayPort™. Du får enestående bilder med
oppløsning på 1920 x 12002, størrelsesforhold på 16:10 og over tre millioner piksler.
Utenomjordiske farger rett ut av esken
● Konsekvente, presise farger over forskjellige skjermer og fra prosjekt til prosjekt er enklere enn noensinne med
fargekalibrering fra fabrikken, fra aller første gangen du slår på.
Kvalitet helt fra starten
● Vi tester alle HP Z-skjermer grundig for å sikre at de er en pålitelig og langvarig visuell løsning, og understøtter
det med HP Zero Bright Dot Guarantee3, HPs strengeste retningslinjer for piksler, som erstatter skjermen hvis én
eneste strålende delpiksel svikter. 4
Tilkobling som er klar for fremtiden
● Gjør det enkelt én USB-C™-kabel for video- og datatilkobling som er klar for fremtidige generasjoner av
HP-arbeidsstasjoner. VGA, HDMI og DisplayPort™ er kompatible med flere generasjoner, og en treporters USB
3.0-hub som gir praktisk støtte for enhetstilkobling.
Med
● Få mest mulig ut av arbeidsplassen du har tilgjengelig, ved å montere kraftige maskiner som HP Z2
Mini-arbeidsstasjon rett bak skjermen, for en kompakt, effektiv og plassbesparende løsning.5
● Arbeid komfortabelt med en tilpassbar vri- og roteringsfunksjon og høydejustering på opptil 150 mm. Gjør
arbeidsflyten enklere med automatisk innholdsrotasjon mellom stående og liggende modi.6
● Utform skjermen for måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare, som tillater skjermoppdeling
og bidrar til å hindre tyveri ved å dimme en skjerm som kobles fra uten godkjenning.
● Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med en intelligent, energieffektiv lavhalogen-skjerm
som er ENERGY STAR®-sertifisert, TCO-kvalifisert og EPEAT® Gold-registrert, og som har kvikksølvfri
skjermbakbelysning og arsenfritt glass.7,8
● Lag en komplett løsning med valgfritt HP-tilbehør konstruert og testet for å fungere med skjermen.9
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP
Care Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.4
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HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

1JS09A4; 1JS09AT

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

60,96 cm (24")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

51,84 x 32,4 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms grå til grå1,3

Sideforhold

16:10

Innebygd oppløsning

WUXGA (1920 x 1200 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

1920 x 1200; 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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Rotasjon; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Low Haze

Brukerkontroller

Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Inndatakontroll; Bildekontroll; Strøm; Meny; Administrasjon; Språk; Informasjon; Avslutt; OK

Inngangssignal

1 DVI-D; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
med HDCP-støtte på DisplayPort™ og HDMI

Porter og kontakter

1 analog lydutgang; 3 USB 3.0 (nedstrøms); 1 USB 3.1 Type-C™ (side, nedstrøms, strømlevering opptil 10 W); 1 USB 3.1 Type-C™ (bak, nedstrøms og
oppstrøms, strømlevering opptil 15 W)1

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 51,84 x 32,4 cm; Strømforbruk i på-modus: 36 W; Årlig energiforbruk: 53 kWh; Strømforbruk (Inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk
(av-modus): 0,3 W; Beskrivelse av strømforbruk: 92 W (maks.), 40 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: WUXGA (1920 x 1200 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

53,2 x 21,4 x 50,3 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

53,2 x 4,68 x 35,1 cm

Vekt

7,2 kg (Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +22°; Svinggrad: ±45°; Rotasjon: 90°; Høyde: 150 mm

Sertifisering og overholdelse BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexico CoC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10 og Windows 7); MSIP; RCM;
av lover og forskrifter
SmartWay Transport Partnership – kun Nord-Amerika; VCCI; WEEE
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; USB Type-C™-til-A-kabel; DisplayPort™ 1.2-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP Display Assistant;
VESA-monteringsadapter

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP B300 monteringsbrakett
for PC

Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste
HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP
EliteDisplays og HP Z-skjermer.1

Produktnummer: 2DW53AA

HP S100 lydplanke;

Legg til rik stereolyd for utvalgte 2017 og 2018 HP ProDisplay, HP EliteDisplay, and HP Z Display1 uten å fylle
skrivebordet, med den USB-drevne HP S100 lydplanken, som passer perfekt på under skjermtoppen og kobles til via
USB.

Produktnummer: 2LC49AA

HP enkel skjermarm

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

Produktnummer: BT861AA

HP Integrated Work Center
for Desktop PC og tynnklient

Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt
skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm1 med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox1 og få
praktisk fronttilgang til alle inngangene.

Produktnummer: G1V61AA

HP sikkerhetslåssett for
kontor-PC v2

Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP
sikkerhetslåssett for kontor-PC v2.

HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: U7935E
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HP Z24n G2-skjerm på 60,96 cm (24")
Fotnoter
Ekstra skjermer kreves og selges separat.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
HP Pixel Policy tillater ikke lyse døde delpiksler for denne skjermen. Du finner mer informasjon på http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
4 HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer
informasjon på www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til
gjeldende lokal lovgivning, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.
5 Arbeidsstasjon selges separat. Krever monteringsbrakett for HP B300 PC-skjermer, selges separat.
6 For å optimalisere bruken kan du koble sammen med HP Display Assistant og en enhet som kjører et Windows-operativsystem. Du finner nøyaktige instruksjoner i brukerhåndboka.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
8 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus i ditt land på www.epeat.net. Søk etter generator på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør
til solcellegeneratorer på www.hp.com/go/options
9 Alle selges separat.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2
3

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
Produktstandarden er en responstid på 14,0 ms, og kan justeres til så lavt som 5,4 ms i skjermmenyen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og
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