Záznamový list

Monitor HP 24o s uhlopriečkou 61 cm (24'')
a podsvietením LED
Úžasné sledovanie.
Úžasne cenovo dostupné.
Náš najtenší LCD displej
napriek všetkému dosahuje
plnohodnotný výkon, má
mimoriadne elegantný dizajn
a zároveň je cenovo dostupný.
Tento nádherný displej s
ostrým a živým obrazom je
výborným doplnkom na každý
pracovný stôl.
Živý zážitok
● Posúvame hranicu tenkého v pútavom dizajne. Vďaka inovatívnemu spôsobu, akým sme použili
mimoriadne pevný a zároveň ľahký kov, sa nám podarilo vytvoriť náš najtenší LCD displej v histórii.1
Pripojte sa jednoducho
● Pomocou portov VGA, DVI a HDMI sa jednoducho pripojíte k zariadeniam, bez potreby adaptérov.
Už žiadne rozmazané pohyby
● Rozlúčte sa so zasekávaním hier, videí a filmov. Vďaka bleskurýchlemu času odozvy 2 ms každý
pixel reaguje ohromujúcou rýchlosťou prenosu, čo zabezpečí plynulý, neprerušovaný zážitok.2
●

●

●

●

Užite si najnovšie akčné filmy alebo vysoko-oktánové video hry s nízkou latenciou pixlov a
energickými časmi odozvy panela TN.
Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s
rozlíšením FHD.1
Úžasná čistota obrazu má vďaka kontrastnému pomeru 10 000 000:1 hlbšiu čiernu, svetlejšiu bielu
a ostrejšie farby.
S portami DVI aj HDMI je tento displej pripravený pre brilantné zobrazenie HD cez stále digitálne
pripojenie.2

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť vyšší alebo nižší. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od kvality pôvodného obrázka /
fotografie / videa a rozdielu medzi predchádzajúcimi nastaveniami monitoru v porovnaní s HP Enhance + režim.
1 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
2 Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
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Záznamový list

Monitor HP 24o s uhlopriečkou 61 cm (24'') a podsvietením LED

Veľkosť obrazovky

24"

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

TN s podsvietením LED

Veľkosť pixelu

0,277 mm

Obnovovací čas odozvy

1 ms zap./vyp.

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1 staticky; 10000000:1 dynamický

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Signál vstupu videa

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Rozlíšenie

1 920 x 1 080 pri 60 Hz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) Až do 76 Hz
Charakteristika displeja

antireflexný; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Používateľské ovládacie prvky

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

náklon: - 4 až + 22 °

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu;

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Sieťové napätie: 100 – 240 V (striedavý prúd) pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 32 W (max.), 23 W (typ.); Pohotovostný režim: 0,5 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A+; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 24"; Spotreba energie v zapnutom režime: 18 W; Ročná spotreba energie: 26 kWh; Pohotovostný
režim: 0,2 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,2 W; Rozlíšenie obrazovky: 1 920 x 1 080 pri 60 Hz

Možnosti ovládania displeja

Napájanie; Automaticky; Skončiť; Doprava (upraví nastavenie doprava); Doľava (upraví nastavenie doľava); Enter

Rozmery (š x h x v)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (so stojanom); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (bez stojana)

Hmotnosť

3,39 kg (so stojanom); 3,02 kg (bez stojana)

Rozmery balenia (Š x H x V)

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

Hmotnosť balíka

4,63 kg

Povolená teplota prevádzkového prostredia 0 °C až 40 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 10–90 %
Rozsah skladovacích teplôt

-20 °C až 60 °C

Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu

10–90 %

Certifikáty a povolenia

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

Farba produktu

Čierna

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Krajina pôvodu

Čína

Obsah balenia

1 kábel VGA; 1 napájací kábel

Montážny systém VESA

Áno

Informácie o objednávaní

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 sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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