גיליון נתונים

צג מדגם  HP 24oבגודל  61ס"מ ) 24אינץ'(
עם תאורת  LEDאחורית

תצוגה מדהימה .משתלם
להפליא.

צג  LCDהדק ביותר שלנו עד
כה כולל ביצועים בעלי
מאפיינים מלאים בעיצוב
מסוגנן במיוחד שמשאיר את
תג המחיר היוקרתי מאחור .צג
יפהפה זה במחיר שהינו
בהישג יד ,בעל האיכות החדה
ומלאת החיים ,נראה כמו
תוספת נפלאה לכל שולחן
עבודה.

חוויה מלאת חיים
● הרחבת הגבולות של דק בעיצוב השובה את העין .באמצעות השימוש החדשני שלנו במתכת חזקה
וקלת משקל ,יצרנו את תצוגת ה LCD-הדקה ביותר שלנו עד כה1.
התחבר בקלות
●

עם יציאות  DVI ,VGAו ,HDMI-חבר בקלות את ההתקנים שלך ללא צורך במתאמים.

לא עוד טשטוש התנועה
●
היפרד לשלום ממשחקים ,סרטוני וידאו וסרטים שנקטעים .עם זמן תגובה מסחרר של  1אלפיות
השניה ,כל פיקסל מגיב בקצב מדהים ומתקבלת חוויה חלקה ונטולת הפרעות2.
● באפשרותך ליהנות מסרט הפעולה העדכני ביותר או ממשחק וידאו בקצב גבוה עם השהיית הפיקסלים
הנמוכה וזמני תגובה מהירים של צג  TNזה.
●
היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג
מדהים זה באיכות 1.FHD
● יחס ניגודיות דינמי של  10,000,000:1מספק בהירות מדהימה לקבלת גוני שחור עמוקים יותר ,גוני
לבן בוהקים יותר וצבעים חדים יותר.
● עם יציאות  DVIו ,HDMI-צג זה מוכן להתחבר לקבלת תצוגות ויזואליות מרהיבות של  HDבאמצעות
חיבור דיגיטלי חלק2.

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה .התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לאיכות
התמונה/הצילום/הווידאו המקוריים ובהתאם להבדל בין הגדרות הצג הקודמות בהשוואה למצב .HP Enhance +
 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן באיכות .(FHD) Full High-definition
] [2דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה.
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גודל תצוגה

"24

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

/ TNתאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.277מ"מ

זמן תגובה לרענון

זמן הפעלה/כיבוי של  1אלפיות השניה

בהירות

250 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

זווית צפייה

 170°אופקי;  160°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת  ;VGAיציאת  ;DVI-Dיציאת HDMI

רזולוציה

 1,920 x 1,080ב 60-הרץ

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 80 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  76הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; פקדים למשתמש

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -4 :עד +22°

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב 60 - 50-הרץ; צריכת חשמל 32 :ואט לכל היותר 23 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A+ :גודל אלכסוני נראה לעין ;24" :צריכת חשמל במצב פועל 18 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 26 :קוט"ש; מצב המתנה 0.2 :ואט; צריכת חשמל
)במצב כבוי( 0.2 :ואט; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080 :ב 60-הרץ

אפשרויות בקרת משתמש במסך

הפעלה/כיבוי; אוטומטי; יציאה; ימינה )לכוונון ההגדרות הנמצאות בחלקו הימני של המסך(; שמאלה )לכוונון ההגדרות הנמצאות בחלקו השמאלי של המסך(; Enter

ממדים )ר  xע  xג(

 41.19 x 20.29 x 56.54ס"מ )עם מעמד(;  33.99 x 5.65 x 56.54ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 3.39ק"ג )עם מעמד(;  3.02ק"ג )ללא מעמד(

ממדי חבילה )(W x D x H

 63.8 x 13.0 x 42.0ס"מ

משקל חבילה

 4.63ק"ג

טווח טמפרטורות בהפעלה

40°C - 0°C

טווח לחות בהפעלה

 10%עד 90%

טווח טמפרטורת אחסון

 -20°עד  60°צלזיוס

טווח לחות לא בפעולה

 10%עד 90%

אישורים ותאימות

 ;EC1062; EUP LOT6 ;CSA/UL ;FCC/ICES; WEEE ;CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307אישור ,Win-8 ,Microsoft WHQL Certification Win-10 ;TCO
 - SmartWay Transport Partnership ;Win-7בצפון אמריקה בלבד

צבע מוצר

שחור

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

מדינת מקור

סין

תכולת אריזה

כבל  ;VGAכבל מתח

מתקן תלייה VESA

כן

מידע להזמנה
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