Datasheet

HP 24o 24-inch (61-cm) led-backlit monitor

Fenomenale weergave.
Verrassend betaalbaar.
Ons dunste LCD-scherm biedt
topprestaties in een uiterst
elegant ontwerp, zonder het
bijbehorende hoge
prijskaartje. Dit voordelige,
schitterende scherm met een
scherpe, briljante weergave
doet het geweldig op ieder
bureau.
Opwindende ervaring
● Een opvallend design dat ongelofelijk dun is. Door supersterk lichtgewicht metaal op een
innovatieve manier toe te passen, hebben wij een dunner LCD-scherm gebouwd dan ooit tevoren.1
Eenvoudig aan te sluiten
● Op de VGA-, DVI- en HDMI-poorten sluit u gemakkelijk apparaten aan, zonder adapters.
Geen bewegingsonscherpte
● Nooit meer haperende games, video's en films. Met de razendsnelle responstijd van 1 ms reageert
elke pixel verbazingwekkend snel, voor een heldere weergave zonder schokken.2
●

●

●

●

Geniet van de nieuwste actiefilm of spetterende game met de lage pixel-latency en de snelle
responstijd van dit TN-scherm.
Dit schitterende FHD-scherm staat voor kwaliteit. U kunt genieten van een briljante weergave en
scherpe beelden.1
Een 10.000.000:1 dynamische contrastratio zorgt voor een grote helderheid met dieper zwart,
helderder wit en vollere kleuren.
Dit scherm met DVI- en HDMI-poorten is klaar om aan te sluiten en briljante HD-beelden weer te
geven via een soepele digitale verbinding.2

Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de
oorspronkelijke afbeelding, foto of video en het verschil tussen de eerdere monitorinstellingen en de HP Enhance+ modus.
1 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
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Datasheet

HP 24o 24-inch (61-cm) led-backlit monitor

Schermformaat

24 inch

Aspectratio

16:9

Type scherm

TN /LED-backlight

Pixelgrootte

0,277 mm

Refresh responstijd

1 ms aan/uit

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch

Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Video-ingangssignaal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Resolutie

1920 x 1080 bij 60 Hz

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 80 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 76 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Gebruikersinstellingen

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -4° tot +22°

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 32 W, gem 23 W; Standbymodus: 0,5 W

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A+; Schermgebied, diagonaal: 24 inch; Stroomverbruik in modus Aan: 18 W; Jaarlijks stroomverbruik: 26 kWh; Stand-by: 0,2 W; Stroomverbruik
(stand-by): 0,2 W; Schermresolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz

Gebruikersinstellingen van het scherm

Aan-uit; Auto; Afsluiten; Rechts (instellingen rechts); Links (instellingen links); Enter

Afmetingen (b x d x h)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (met voet); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (zonder voet)

Gewicht

3,39 kg (met stand); 3,02 kg (zonder stand)

Afmetingen verpakking (B x D x H)

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

Gewicht verpakking

4,63 kg

Temperatuur bij gebruik

0 tot 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

10 tot 90%

Temperatuur bij opslag

-20 tot 60 °C

Luchtvochtigheid, bij opslag

10 tot 90%

Certificeringen en compatibiliteit

CE; CB; TÜV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; TCO-gecertificeerd; Microsoft WHQL-certificering Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport
Partnership - alleen NA

Productkleur

Zwart

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen en reparatiearbied.

Land van herkomst

China

Inbegrepen hardware en software

1 VGA-kabel; 1 netsnoer

Vesa-montage

Ja

Bestelinfo

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

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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