Specifikace

61cm (24") monitor HP 24o s podsvícením
LED
Úžasný pohled. Nečekaně
dostupný.
Náš vůbec nejtenčí LCD displej
s plnohodnotným výkonem v
nesmírně elegantním designu
a s přitažlivou cenovkou.
Tento monitor je perfektním
doplňkem každého stolního
počítače, neboť je spojením
cenové dostupnosti, krásy,
ostrého obrazu a kvality
zpracování.

Živé zážitky
● Posunutí hranic tenkosti v působivém designu. Použili jsme vysoce pevný, lehký kov a vytvořili náš
vůbec nejtenčí LCD monitor.1
Snadné propojení
● Díky portům VGA, DVI a HDMI svá zařízení snadno připojíte k potřebným periferiím i bez adaptérů.
Už žádné rozmazané pohyby
● Dejte sbohem trhanému zobrazení her, videí a filmů. S bleskově rychlou dobou odezvy 1 ms
každičký pixel reaguje neuvěřitelně rychle, aby vaše zobrazení bylo maximálně plynulé a bez trhání.2
●

●
●

●

Vychutnejte si nejnovější akční trháky nebo vysokooktanové videohry s krátkou časovou prodlevou
pixelů a bryskní dobou odezvy tohoto panelu TN.
Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.1
Neuvěřitelně čistý obraz nabízí dynamický kontrastní poměr 10 000 000 : 1 s hlubším podáním
černé, jasnějším podáním bílé a celkově zářivějšími barvami.
S porty DVI a HDMI je tento monitor připraven k oslnivému zobrazení HD obsahu díky pohodlným
možnostem digitálního připojení.2

K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje, které společnosti HP poskytli výrobci; skutečný výkon zařízení se může lišit. Výsledky se mohou lišit podle kvality zobrazení původního
snímku (obrázek, fotografie, video) a rozdílu mezi předchozím nastavením monitoru v porovnání s režimem HP Enhance+.
1 FHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (FHD).
2 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
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Specifikace

61cm (24") monitor HP 24o s podsvícením LED

Velikost monitoru

24"

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

TN/LED podsvícení

Rozteč pixelů

0,277 mm

Doba odezvy

1 ms (zap/vyp)

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický

Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Signál videovstupu

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Rozlišení

1 920 x 1 080 při 60 Hz

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 80 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 76 Hz

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Uživatelské ovládací prvky

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -4 až +22°

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 32 W, typická 23 W; Pohotovostní režim: 0,5 W

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: A+; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 24"; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 18 W; Roční spotřeba energie: 26 kWh; Pohotovostní režim:
0,2 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,2 W; Rozlišení obrazovky: 1 920 x 1 080 při 60 Hz

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Napájení; Automaticky; Konec; Vpravo (upravuje nastavení směrem doprava); Vlevo (upravuje nastavení směrem doleva); Enter (zadat)

Rozměry (š x h x v)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (s podstavcem); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (bez podstavce)

Hmotnost

3,39 kg (s podstavcem); 3,02 kg (bez podstavce)

Rozměry balení (Š x H x V)

42,0 x 13,0 x 63,8 cm

Hmotnost balení

4,63 kg

Rozsah provozních teplot

0 až 40 °C

Rozsah provozní vlhkosti

10 až 90 %

Rozsah skladovacích teplot

-20 až 60 °C

Rozsah vlhkosti mimo provoz

10 až 90 %

Certifikace a normy

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; Certifikace TCO; Certifikace Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport
Partnership – pouze Severní Amerika

Barva produktu

Černá

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Země původu

Čína

Obsah krabice

1 kabel VGA; 1 napájecí kabel

Držák VESA

Ano

Informace o objednávce

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

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná
za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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