Dataark

HP 24o 61 cm (24'') LED-bakbelyst skjerm

En fantastisk skjerm.
Utrolig rimelig.
Vår foreløpig tynneste
LCD-skjerm kommer
fullpakket med ytelse i et
ultratynt design til en rimelig
pris. Rimelig, vakker, og med
skarp, livaktig kvalitet, denne
skjermen vil pynte opp
ethvert skrivebord.
Klar opplevelse
● Presser grensene for hva som er tynt, i en iøynefallende design. Med vår nyskapende bruk av sterkt
og lett metall, har vi laget vår foreløpig tynneste LCD-skjerm.1
Enkel tilkobling
● Med VGA-, DVI- og HDMI-porter kan du enkelt koble til enhetene dine, uten behov for adaptere.
Ikke mer bevegelsesuskarphet
● Si farvel til hakking i spill, videoer og filmer. Med en lynrask responstid på 1 ms kommer hver piksel
frem utrolig raskt, for en jevn visningsopplevelse uten hakking.2
●

●

●

●

Nyt de nyeste actionfilmene eller spennende spillene med de lave pikselforsinkelsene og raske
responstidene til dette TN-panelet.
Forbered deg på strålende visuelle effekter og skarpe bilder, med den uforglemmelige kvaliteten til
denne imponerende FHD-skjermen.1
Fantastisk skarphet leveres med et dynamisk kontrastforhold på 10 000 000:1, som gir dypere
svart, klarere hvitt og skarpere farger.
Denne skjermen kommer med både DVI- og HDMI-porter så den er klar for tilkobling til krystallklare
HD-kilder for en jevn digital forbindelse.2

Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. Resultater kan variere, avhengig av kvaliteten på opprinnelig bilde,
foto eller video og forskjellen mellom skjermens tidligere innstillinger sammenlignet med modusen HP Enhance +.
1 Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
2 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
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HP 24o 61 cm (24'') LED-bakbelyst skjerm

Skjermstørrelse

24"

Sideforhold

16:9

Skjermtype

TN /LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,277 mm

Oppdateringsresponstid

1 ms på/av

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Videoinngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Oppløsning

1920 x 1080 ved 60 Hz

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 80 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 76 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Brukerkontroller

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -4 til +22 °

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenfritt skjermglass;

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsspenning: 100–240 V AC ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 32 W, 23 W typisk; Ventemodus: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A+; Synlig skjerm diagonalt: 24"; Strømforbruk i på-modus: 18 W; Årlig energiforbruk: 26 kWh; Inaktiv: 0,2 W; Strømforbruk (av-modus): 0,2 W;
Skjermoppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Skjerm, brukerkontroller

Strøm; Auto; Avslutt; Høyre (justerer innstillingene mot høyre); Venstre (justerer innstillingene mot venstre); Retur

Mål (b x d x h)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (med fot); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (uten fot)

Vekt

3,39 kg (med fot); 3,02 kg (uten fot)

Pakkemål (B x D x H)

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

Pakkevekt

4,63 kg

Temperaturverdier ved drift

0 til 40 °C

Fuktighetsverdier ved drift

10 til 90 %

Lagringstemperatur

-20 til 60 °C

Fuktighetsområde når uvirksom

10 til 90 %

Sertifiseringer og samsvar

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; TCO-sertifisert; Microsoft WHQL-sertifisering Win-10, Win-8, Win-7; SmartWay Transport
Partnership – bare NA

Produktfarge

Svart

Garanti

1 års kommersiell garanti fra HP

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

1 VGA-kabel; 1 strømledning

VESA-montering

Ja

Bestillingsinformasjon

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

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske
eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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