
Daima açık düşük mavi ışık
Gerçek renk doğruluğu üzerinde sıfır etkiyle mavi ışığa
maruz kalmayı azaltan daima açık düşük mavi ışık
filtresi HP Eye Ease ile olağanüstü canlı bir görüntüleme
deneyimi yaşayın.

Evrensel olarak tutarlı renkler
Kutudan çıkar çıkmaz ekrandan ekrana  olağanüstü
renk doğruluğu elde edersiniz. %99 sRBG renk gamı ve
WUXGA çözünürlük ile canlı ayrıntılar elde edin.

Sınırları zorlayan tasarımlar
24" (61 cm) diyagonal ekranlı bu muhteşem monitör
incecik profil ve çerçevesiz tasarımla özenle
hazırlanmıştır. 4 yönde ayarlanabilir ergonomi sayesinde
üstün konfor deneyimi yaşayın.

Sorumlu tasarım
Çevre düşünülerek imal edilmiş bu monitörle bilinçli bir
seçim yapın. %80'in üzerinde geri dönüştürülmüş plastik
içerir  ve %100 sürdürülebilir kaynaklı ve geri
dönüştürülebilir ambalaj kullanılmıştır.  ENERGY STAR®
sertifikalıdır ve EPEAT® 2020 tescillidir .
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Teknik Özellikler

Ekran türü
IPS

En boy oranı
16:10

Çözünürlük (özgün)
WUXGA (1920 x 1200)

Piksel aralığı
0,270 mm

Ekran renkleri
Up to 16.7 million colors supported (through FRC technology)

Parklaklık
350 nit

Kontrast oranı
1000:1

Ekran Giriş Türü
1 DisplayPort™ 1.2 çıkışı; 1 HDMI 1.4; 4 USB-A 3.2 Gen 1; 1 DisplayPort™ 1.2 girişi

HP Z24n G3 WUXGA Ekran (1C4Z5AA)
4.01.2021 itibariyle etkin

Genel Bakış
Her ayrıntısı özenle tasarlandı

Tüm tasarım standartlarını aşacak titizlikle üretilmiş HP Z24n
G3 WUXGA Ekran, HP'nin en ince 24 inç diyagonal ekranlı
performans monitörüdür. Orijinal alüminyumdan imal edilmiştir
ve etkileyici, çerçevesiz görüntüleme deneyimi sunar. Hassas
WUXGA çözünürlükte olağanüstü renk doğruluğu sayesinde
fikirlerinizi hayata geçirin.

1

2
3
4



Yanıt süresi
5 ms GtG (overdrive özelliği ile)

Ekran özellikleri
Dil seçimi; Ekran denetimleri; Pivot hareketi; Yansıma önleyici; Ayarlanabilir yükseklik

Eğim
-5 ila +20°

Yükseklik ayarı aralığı
150 mm

İnç başına piksel (ppi)
96 ppi

Ekran işlemi
Yansıma önleyici

döndürme
±45°

Düşük mavi ışık
Evet, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution sertifikalı)

Pivot hareketi
±90

VESA montaj düzeneği
100 mm x 100 mm (braket dahil)

Panel bit derinliği
8 bit (6 bit + FRC)

Dokunmatik
Dokunmatik değildir

Tümleşik gizlilik filtresi
Yok

Kavis
Düz

Renk gamı
99% sRGB; 85% DCI-P3

HDCP
Yes, DisplayPort™ and HDMI

DisplayPort™ Çıkışı
1 DisplayPort™ 1.2 çıkışı

DisplayPort™
1 DisplayPort™ 1.2

HDMI
1 HDMI 1.4

USB Type-A
4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn sinyal hızı

USB B (hub etkinleştirme)
1 USB-B

Ethernet
Yok

Web kamerası
Tümleşik kamera içermez

Mikrofon
Yok

Güç tüketimi
63 W (maksimum), 28 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Sürdürülebilir etki özellikleri
Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; TCO Certified; TCO Certified



Edge

Minimum boyutlar (G x D x Y)
53,17 x 3,85 x 34,29 cm
(Ayak hariçtir.)
3

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)
53,17 x 19,5 x 52,14 cm

Ağırlık
4,9 kg

UPC numarası
195122260668

Paket boyutları (G x D x Y)
62,5 x 41,5 x 14,2 cm

Paket ağırlığı
7,6 kg

Garanti
3 yıl parça ve işçilik dahil 3 yıl sınırlı garanti. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

Genel Bakış

1 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük
olabilir.

2 Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 EPEAT standardında belirlenen tanım uyarıncadır.
3 Dış kutu/oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve

organik malzemeden imal edilmiş fiber yastıklar. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik
köpük kaplamalar dahil değildir.

4 IEEE 1680.1-2020 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret
edin.

5 Papatya dizilimi için ek DisplayPort™ kablosu gerekir.
6 Z2 Mini ve Mini Masaüstü ve B550 Z Ekran G3 Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçası ayrı satılır.
7 HP Piksel Politikası bu ekran için parlak alt piksel hatalarına izin vermez. Ayrıntıların tamamı için http://support.hp.com/us-en/document/c00288895

adresine bakın.
8 Z Ekran Konferans Hoparlör Çubuğu Ayrı Satılır.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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