Karta produktu

Wyświetlacz HP Z24f G3 FHD
Precyzyjnie zaprojektowany w każdym szczególe
Stworzony z myślą by przekraczać standardy
designu, monitor HP Z24f G3 FHD jest
zbudowany z prawdziwego aluminium i
zapewnia imponujący obraz bez ramek. Wcielaj
pomysły w życie, dzięki niezwykłej dokładności
kolorów w rozdzielczości Full HD. Zapewnij
sobie doskonałe wrażenia z pracy i przekształć
swój komputer w prawdziwie potężny sprzęt
dzięki monitorowi z ekranem o przekątnej
23,8 cala.

Niezmienne i olśniewające kolory
Uzyskaj niezwykłą dokładność kolorów na każdym ekranie1, od razu po wyjęciu z opakowania. Uzyskaj wyraźne
detale ze zdolnością reprodukcji 99% gamy kolorów sRBG i rozdzielczością Full HD.
Elegancki design
Olśniewający ultrasmukły monitor z ekranem o przekątnej 23,8″ (60,45 cm) bez ramki został zaprojektowany z
wyjątkową precyzją. Ciesz się wyjątkowym komfortem użytkowania, dzięki 4-kierunkowej funkcji regulacji.
Zawsze aktywna niska emisja niebieskiego światła
Ciesz się wyjątkowo żywymi kolorami, dzięki funkcji HP Eye Ease, a przy tym korzystaj z aktywnej funkcji niskiej
emisji niebieskiego światła, która nie wpływa na odwzorowanie kolorów.
Opracowany na nowo z myślą o środowisku
Dokonaj świadomego wyboru, decydując się na monitor, który powstał z myślą o środowisku. Materiały plastikowe
w 80% pochodzą z recyklingu2, a opakowanie składa się w 100% z materiałów pozyskanych w zrównoważony
sposób i nadaje się do recyklingu3. Produkt posiada certyfikat ENERGY STAR® i EPEAT® 20204.
Obejmuje
Uporządkuj swoje biurko i połącz szereg wyświetlaczy za pomocą jednego przewodu DisplayPort™.
Podłącz stację roboczą, komputer i dodatkowe monitory.
Zamocuj komputer HPZ2 Mini lub HP Desktop Mini bezpośrednio do monitora i ciesz się porządkiem na biurku.
Firma HP wymieni cały wyświetlacz, nawet jeśli tylko jedna trzecia piksela jest uszkodzona lub martwa.
Z łatwością podłącz też soundbar konferencyjny Z Display Conferencing Speaker Bar, aby uzyskać dźwięk w jakości
stereo i dwa mikrofony.
Trzyletnia standardowa, ograniczona gwarancja HP.
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Wyświetlacz HP Z24f G3 FHD Tabela specyfikacji

Typ wyświetlacza

IPS1

Aktywny obszar panelu

20.75 x 11.65 in 52,7 × 29,6 cm

Jasność

300 nitów1

Współczynnik kontrastu

1000:11

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms GtG (z funkcją Overdrive)1

Kolor produktu

Turbo Silver

Współczynnik kształtu

16:91

Rozdzielczość własna

FHD (1920 × 1080)1

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Wybór języka; Menu ekranowe; Zmiana orientacji; Powłoka antyrefleksyjna; Regulacja wysokości

Kontrolki użytkownika

Wyjście; Informacje; Zarządzanie; Ustawienia zasilania; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia menu; Jasność +; Obraz; Kolor

Sygnał wejściowy
Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system
metryczny)
Aparat

1 port wyjściowy DisplayPort™ 1.2; 1 port HDMI 1.4; 4 porty USB-A 3.2 Gen 1; 1 port DisplayPort™ 1,2 cale
60,45 cm (23,8")
Bez wbudowanego aparatu fotograficznego

Ochrona środowiska

Temperatura pracy: Od 5 do 35°C;
Wilgotność podczas pracy: 20–80% bez kondensacji;

Zasilanie

100–240 V AC, 50/60 Hz

Zużycie energii

58 W (maks.), 26 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)

Wymiary

21.2 x 1.52 x 12.35 in 53,84 × 3,85 × 31,37 cm (Bez podstawy.)

Waga

10.4 lb 4,7 kg (Z podstawą.)

Zabezpieczenia fizyczne
Spełniane normy w zakresie sprawności
energetycznej

Obsługa blokady zabezpieczającej2
Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT®

Certyfikaty i zgodność z przepisami

MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; Znak CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307;
KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; Niska emisja niebieskiego światła;
Etykieta energetyczna Ukrainy; Zastosowanie na całym świecie; UAE

Specyfikacje dotyczące zrównoważonego
wpływu

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; TCO Certified; TCO Certified Edge

Zawartość opakowania

Monitor; Dokumentacja; Adapter do montażu VESA; Przewód USB Type-A na B; Organizer kabli; Przewód zasilania sieciowego; Przewód
DisplayPort™ 1.4

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Liczba pikseli na cal (ppi)

93 ppi

Głębia bitowa panelu

8 bitów (6 bitów + FRC)

Kąt widzenia w pionie

178°

Kąt widzenia w poziomie

178°

Ramka

4-stronna krawędź micro-edge

Obrót

±45°

Pochylenie

Od -5 do +20°

Orientacja

±90

Zakres regulacji wysokości

150 mm

Mocowanie VESA

100 × 100 mm (uchwyt w zestawie)

Twardość

3H

Obróbka ekranu

Antyodblaskowy

Aktywna funkcja dotykowa

Bez obsługi dotykowej

Zintegrowany filtr prywatności

Nie

Eliminacja migotania obrazu

Tak

Tryby niskiej emisji niebieskiego światła

Tak, HP Eye Ease (certyfikat TÜV Low Blue Light Hardware Solution)

Klasa sprawności energetycznej

D

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

30–75 KHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

50-60 Hz

Wielkość piksela

0,274 mm
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Wyświetlacz HP Z24f G3 FHD
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Zestaw blokady HP Business PC
Security v3

Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w
miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą niedrogiego zestawu blokady HP Businessv3.
Numer produktu: 3XJ17AA

Wysięgnik do pojedynczego monitora
HP

Pojedyncze ramię monitora HP to doskonałe akcesorium biurkowe do przestrzeni roboczej.
Eleganckie i smukłe pojedyncze ramię monitora HP zaprojektowano z myślą o uzupełnieniu stylu
pracy użytkownika.
Numer produktu: BT861AA

HP Integrated Work Center dla
komputerów Desktop Mini i urządzeń
Thin Client

Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką
przestrzeń roboczą, umożliwiając podłączenie monitora1 do komputera HP Desktop Mini, terminala
Thin Client lub komputera HP Chromebox1 oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść
umieszczonych z przodu obudowy.
Numer produktu: G1V61AA

Pomoc techniczna HP w następnym
dniu roboczym w miejscu instalacji dla
standardowego monitora przez 3 lata
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Wyświetlacz HP Z24f G3 FHD
Przypisy dotyczące wiadomości
1 Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
2 Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018 EPEAT.
3 Zewnętrzne opakowanie/podkładka są w pełni wykonane z materiałów uzyskanych w zrównoważony sposób i tkanin z recyklingu. Poduszeczki są wykonane w 100% z pozyskanych z recyklingu włókien drzewnych i materiałów organicznych. Wszelkie

plastikowe elementy zabezpieczające są wykonane w >90% z plastików uzyskanych z recyklingu. Z wyjątkiem toreb plastikowych i wyścielającej gąbki.
4 Na podstawie amerykańskiej procedury certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.
5 Do wykonania połączenia szeregowego jest wymagany dodatkowy przewód DisplayPort™.
6 Komputer Z2 Mini i Desktop mini oraz uchwyt mocujący B550 Z Display G3 są sprzedawane osobno.
7 Polityka HP Pixel Policy nie dopuszcza żadnych wad w postaci świecących podpikseli na tym monitorze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://support.hp.com/us-en/document/c00288895.
8 Soundbar konferencyjny Z Display Conferencing Speaker Bar jest sprzedawany osobno.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
1 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
2 Blokada sprzedawana oddzielnie.
3 Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status EPEAT® różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.
4 dołączone kable mogą różnić się w zależności od kraju.
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