Спецификация

Монитор HP 24o 61 см (24 инча) с LED
подсветка
Удивителен изглед. На
удивително достъпна
цена.
Най-тънкият ни LCD дисплей
досега събира
пълнофункционална
производителност в
ултраелегантен дизайн,
който загърбва ценовия
етикет на луксозните
продукти. Достъпен, красив
и с кристално, ярко качество
– този дисплей изглежда
като страхотно допълнение
към всеки настолен
компютър.

Ярко изживяване
● Разширяващ границите тънък дисплей със завладяващ дизайн. Благодарение на свойствата
на този нов изключително устойчив и лек метал успяхме да създадем най-тънкия LCD дисплей
досега.1
Лесно свързване
● С VGA, DVI и HDMI портовете свързвате лесно устройствата си, без да са необходими адаптери.
Край на размазването поради движение
● Кажете сбогом на насичащи игри, видеоклипове и филми. Със светкавично бързо време на
реакция (1 мсек), всеки пиксел реагира с удивителна скорост за плавно преживяване без
насичания.2
●

●

●

●

Насладете се на най-новия екшън филм или на повишаваща адреналина видео игра с ниското
закъснение на пикселите и бързото време на реакция на този TN панел.
Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на
този зашеметяващ Full HD дисплей.1
Удивителната яснота се осигурява от динамичното съотношение на контраста 10 000 000:1 за
по-наситено черно, по-ярко бяло и по-отчетливи цветове.
С DVI и HDMI портовете този дисплей е готов за свързване и визуализиране на брилянтни HD
изображения през безпроблемна цифрова връзка.2

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска. Резултатите може да са различни въз основа на качеството на оригиналната снимка/видеоклип и разликата между предишните настройки на монитора в сравнение с режима HP Enhance +.
1 Съдържание с висока разделителна способност (FHD) е необходимо за преглед на FHD изображения.
2 Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност.
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Спецификация

Монитор HP 24o 61 см (24 инча) с LED подсветка

Размер на дисплея

61 см (24 инча)

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

TN/LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,277 мм

Време на реакция при обновяване

1 мсек вкл./изкл.

Яркост

250 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

170° хоризонтален; 160° вертикален

Входен видеосигнал

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Разделителна способност

1920 x 1080 @ 60Hz

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 80 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 76 Hz

Характеристики на дисплея

Покритие против отражения; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране; Потребителски
контроли

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: -4 до +22°

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 до 240 V променлив ток при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 32 W, типична 23 W; В режим на готовност: 0,5 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A+; Диагонал на видимия екран: 61 см (24 инча); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 18 W; Годишна консумация на енергия:
26 kWh; Режим на готовност: 0,2 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,2 W; Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 @ 60Hz

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Захранване; Автоматично; Изход; Надясно (регулира настройките надясно); Наляво (регулира настройките наляво); Въвеждане

Размери (ш x д x в)

56,54 x 20,29 x 41,19 см (със стойка); 56,54 x 5,65 x 33,99 см (без стойка)

Тегло

3,39 кг (със стойката); 3,02 кг (без стойката)

Размери на опаковка (Ш x Д x В)

42,0 x 13,0 x 63,8 см

Тегло на опаковка

4,63 кг

Дапазон на експлоатационната
температура

0°C - 40°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

10 до 90%

Диапазон на температурата на
съхранение

-20°C до 60°C

Неработен диапазон на влажността

10 до 90%

Сертификати и съвместимост

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; Сертифициран по TCO; Microsoft WHQL сертифициране Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay
Transport Partnership – само за Северна Америка

Цвят на продукта

Черно

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Страна на произход

Китай

Съдържание на кутията

1 VGA кабел; 1 захранващ кабел

Монтиране по VESA

Yes (Да)

Информация за поръчки

X0J60AA#A2N: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198;
X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието
на настоящото. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
Март 2017

