Dataark

HP 24es 60,45 cm (23,8") skjerm

Utrolig tynn. Uimotståelig
pris.
Vår foreløpig tynneste
LCD-skjerm har en stilig
design som er behagelig å se
på. Og den skarpe, livaktige
visningen fra nesten alle
vinkler, til en svært rimelig
pris.
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Vår foreløpig tynneste LCD-skjerm
● Presser grensene for hva som er tynt, i en iøynefallende design. Med vår nyskapende bruk av sterkt
og lett metall, har vi laget vår foreløpig tynneste LCD-skjerm.1
Imponerende fra kant til kant
● Med svært brede visningsvinkler og livfull oppløsning på 1920 x 10802, leverer denne
kant-til-kant-skjermen en ekspansiv underholdningsopplevelse for sømløse oppsett av flere
skjermer.
Realistiske farger
● Når det ikke går an å se forskjell på fargene på skjermen og i det virkelige liv, er resultatet et vakkert,
levende bilde. Med Technicolors fargesertifisering, er fargenøyaktighet sikret hver gang.
Med
● Uten en innfatning som går rundt skjermen, får du en ekstra bred visningsopplevelse med et
sømløst oppsett av flere skjermer.
● Klare detaljer fra nesten hvilken som helst posisjon, med konsistente farger og bildeklarhet som
opprettholdes på tvers av de svært brede 178° horisontale og vertikale visningsvinklene.
● Forbered deg på strålende visuelle effekter og skarpe bilder, med den uforglemmelige kvaliteten til
denne imponerende FHD-skjermen.2
● HP Enhance+-oppløsning gir bedre bildekvalitet med avansert støyreduksjon for skarpere og renere
bilder. Ved redusere overeksponering vil dette avanserte støyfilteret forbedre bildene dine for
klarere bilder, videoer og spill.3
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7,0 mm på det tynneste punktet.
Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
Resultatet kan variere avhengig av kvaliteten på det opprinnelige bildet (bilde, foto eller video) og forskjellen på skjermens tidligere innstillinger og innstillingene til den nye HP Enhance+-modusen.
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HP 24es 60,45 cm (23,8") skjerm

Skjermstørrelse

60,45 cm (23,8")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,274 mm

Oppdateringsresponstid

7 ms grå til grå

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10M:1 dynamisk

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Videoinngangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-støtte)

Oppløsning

1920 x 1080 ved 60 Hz

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 80 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 60 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; In Plane Switching (IPS); Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and play; Brukerprogrammerbar

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +25°

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenfritt skjermglass;

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsspenning: 100–240 V AC ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 25 W, 21 W typisk; Ventemodus: < 0,3 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A; Synlig skjerm diagonalt: 60,45 cm (23,8"); Strømforbruk i på-modus: 19 W; Årlig energiforbruk: 28 kWt; Inaktiv: 0,2 W; Strømforbruk
(av-modus): 0,12 W; Skjermoppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Skjerm, brukerkontroller

Meny/ok; Informasjon/"-"; Inngang/"+" ; Auto/QV/Exit; Strøm

Mål (b x d x h)

53,98 x 18,35 x 40,88 cm (med fot); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (uten fot)

Vekt

3,04 kg (med fot); 2,65 kg (uten stativ)

Temperaturverdier ved drift

5 til 35 °C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 80 %

Lagringstemperatur

-20 til 60 °C

Fuktighetsområde når uvirksom

5 ~ 95 %

Sertifiseringer og samsvar

CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; Kinesisk CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP Lot 6 og Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N
N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Produktfarge

Naturlig sølv (front og stativ) og svart (bak)

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Innhold i esken

Strømkabel 1,9 m, strømadapter 1,0 m, CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere), QSP (Hurtigoppsettplakat), telefonkort, HDMI-kabel 1,8 m (i utvalgte sku/regioner)

VESA-montering

Nei

Bestillingsinformasjon

T3M78AA#A2N: 889899004333; T3M78AA#ABB: 889899004258; T3M78AA#ABT: 889899004296; T3M78AA#ABU: 889899004265; T3M78AA#ABV: 889899004319;
T3M78AA#ABY: 889899004289; T3M78AA#ACQ: 889899004302; T3M78AA#UUG: 889899004326; T3M78AA#UUZ: 889899004272

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske
eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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