Veri sayfası

HP 24er 60,45 cm (23,8") Monitör

İnanılmaz incelik. Karşı
konulamaz fiyat.
Şimdiye kadarki en ince LCD
ekranımız gözlerinizi
yormayan zarif bir tasarıma
sahiptir. Ayrıca, neredeyse her
açıdan net ve canlı görüntüler
sunan bu ekran inanılmaz
uygun fiyatlıdır.
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Şimdiye kadarki en ince LCD ekranımız
● Göz alıcı tasarımıyla inceliğin sınırlarını zorlar. Yüksek dirençli hafif metali yenilikçi bir şekilde
kullanarak şimdiye kadarki en ince LCD ekranımızı ürettik.1
Kenardan kenara göz alıcı
● Ultra geniş görüntüleme açılarına ve canlı 1920 x 10802 çözünürlüğe sahip bu kenardan kenara
ekran çok sayıda ekranla sorunsuz kurulum yapmak için kapsamlı bir eğlence deneyimi sunar.
Gerçeğe eşdeğer renkler
● Ekranınızdaki renkler gerçek hayattakilerden ayırt edilemediğinde elde edilen sonuç güzel ve canlı
resimlerdir. Technicolor Renk Sertifikasına sahip bu ekranla her seferinde doğru renkler elde edilir.
Özellikler
● Ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu monitör
kullanımının yerini alır.
● Son derece geniş 178° yatay ve dikey görüntüleme açılarında muhafaza edilen tutarlı renkler ve
görüntü netliğiyle, neredeyse her konumdan canlı detaylar elde edin.
● Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve
net görüntülere hazır olun.2
● HP Enhance+ çözünürlük, daha net ve daha temiz görüntüler sunmak için gelişmiş gürültü önleme
sunarak görüntü kalitesini iyileştirir. Gelişmiş gürültü filtresi, aşırı pozlamayı azaltarak görüntülerinizi
vurgular ve daha net fotoğraflar, videolar ve oyunlar elde etmenizi sağlar.3
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En ince noktası 7,0 mm'dir.
Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
Sonuçlar orijinal görüntünün (resim, fotoğraf veya video) kalitesi ve monitörün eski ayarlarının yeni HP Enhance+ moduyla farkına göre değişiklik gösterebilir.
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HP 24er 60,45 cm (23,8") Monitör

Ekran boyutu

60,45 cm (23,8")

En boy oranı

16:9

Ekran türü

LED arkadan aydınlatmalı IPS

Piksel

0,274 mm

Yenileme yanıt süresi

7 ms griden griye

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10M:1 dinamik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

1 VGA; 1 HDMI (HDCP desteği ile)

Çözünürlük

60 Hz'de 1920 x 1080

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

80 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

60 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansımasız; Düzlem içi geçiş; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatması; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim: -5 - +25°

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen arkadan aydınlatmalı LED ekran; Arsenik İçermeyen Ekran Camı

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 25 W maksimum, 21 W tipik; Bekleme modu: < 0,3 W

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A; Görünür ekran diyagonal: 60,45 cm (23,8"); Açık modda güç tüketimi: 19 W; Yıllık enerji tüketimi: 28 kWh; Bekleme: 0,2 W; Güç tüketimi (kapalı
modda): 0,12 W; Ekran çözünürlüğü: 60 Hz'de 1920 x 1080

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü/Tamam; Bilgi/"-"; Giriş/"+" ; Otomatik/QV/Çıkış; Güç

Boyutları (e x d x y)

53,98 x 18,35 x 40,88 cm (ayaklı); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (ayaksız)

Ağırlık

3,04 kg (ayaklı); 2,65 kg (ayaksız)

Çalıştırma Isısı

5 - 35°C

Çalıştırma Nemi

%20 - 80

Depolama Isısı

-20 - 60°C

Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı

%5 ~%95

Sertifikalar ve uyumluluklar

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

Ürün rengi

Gümüş (ön ve ayak) ve Beyaz (arka)

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

A/C güç kablosu 1,9 m, Güç adaptörü 1,0 m, CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüleri içerir), QSP (Hızlı Kurulum Posteri), Telefon Kartı, HDMI Kablosu 1,8 m (Belirli
sku'lar/bölgeler için)

VESA montaj

Hayır
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