Karta produktu

Monitor z podświetleniem LED HP 24o 61
cm (24″)
Niesamowity obraz.
Wyjątkowa
ekonomiczność.
Nasz najcieńszy wyświetlacz
LCD oferuje komplet
wydajnych funkcji w niezwykle
smukłej obudowie, eliminując
potrzebę wielkich wydatków
na monitor. Ten przystępny
cenowo, atrakcyjny monitor
o wyrazistym obrazie
i żywych kolorach to
doskonały dodatek do
każdego komputera.

Doświadcz realistycznie żywych kolorów
● Nowy standard cienkiej i przyciągającej wzrok konstrukcji. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu
lekkiego metalu o wysokiej wytrzymałości stworzyliśmy nasz najcieńszy monitor LCD1.
Łatwe połączenie
● Dzięki portom VGA, DVI i HDMI możesz łatwo podłączyć swoje urządzenia, ponieważ żadne adaptery
nie są wymagane.
Koniec rozmycia obiektów w ruchu
● Koniec z zawieszaniem się obrazu w grach, nagraniach i filmach. Dzięki błyskawicznemu czasowi
reakcji na poziomie 1 ms każdy z pikseli reaguje momentalnie, zapewniając wyjątkową płynność bez
zacinania się obrazu2.
●

●
●

●

Ciesz się najnowszymi filmami akcji lub dynamicznymi grami wideo dzięki szybkiej pracy każdego z
pikseli i błyskawicznemu czasowi reakcji panelu TN.
Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.1
Współczynnik kontrastu dynamicznego 10 000 000:1 zapewnia doskonałą jakość obrazu o głębszej
czerni, jaśniejszej bieli i wyrazistszych barwach.
Dzięki wyposażeniu monitora w cyfrowe porty HDMI i DVI ekran jest błyskawicznie gotowy do
wyświetlania treści HD2.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność może się różnić. Wyniki mogą się
różnić w zależności od jakości oryginalnego obrazu/zdjęcia/filmu i różnicy pomiędzy poprzednimi ustawieniami monitora w porównaniu z trybem HP Enhance +.
1 Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
2 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
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Karta produktu

Monitor z podświetleniem LED HP 24o 61 cm (24″)

Wielkość wyświetlacza

24"

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

TN z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,277 mm

Czas odświeżania

1 ms (wł./wył.)

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny

Kąt podglądu

170° w poziomie; 160° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Rozdzielczość

1920 x 1080 przy 60 Hz

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 80 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 76 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje sterowania

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -4 do +22°

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 32 W, w typowych warunkach 23 W; Tryb gotowości: 0,5 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A+; Przekątna widocznego ekranu: 24"; Pobór mocy włączonego urządzenia: 18 W; Roczne zużycie energii: 26 kWh; Oczekiwanie: 0,2 W;
Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,2 W; Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 przy 60 Hz

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Zasilanie; Automatyczne; Wyjście; W prawo (dostosowuje ustawienia w prawo); W lewo (dostosowuje ustawienia w lewo); Wejdź

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

56,54 × 20,29 × 41,19 cm (z podstawą); 56,54 × 5,65 × 33,99 cm (bez podstawy)

Waga

3,39 kg (z podstawą); 3,02 kg (bez podstawy)

Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)

42,0 × 13,0 × 63,8 cm

Waga z opakowaniem (brutto)

4,63 kg

Zakres tempretatur pracy

0°C – 40°C

Zakres wilgotności podczas pracy

10–90%

Zakres temperatur w czasie pracy

Od 20°C do 60°C

Zakres wilgotności po wyłączeniu

10–90%

Certyfikaty i normy

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; Certyfikat TCO; Certyfikat Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay
Transport Partnership – tylko Ameryka Płn.

Kolor produktu

Czarny

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

1 przewód VGA; 1 przewód zasilający

Mocowanie VESA

Tak

Informacje o zamawianiu

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 może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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