Podatkovni list

Monitor HP 24o z diagonalo 61 cm (24
palcev) in osvetlitvijo LED od zadaj
Čudovit pogled. Izjemno
ugodna cena.
Naš najtanjši zaslon LCD po
ugodni ceni združuje
učinkovito delovanje z vsemi
funkcijami in izjemno tanko
oblikovanje. Ta cenovno
ugoden in lep zaslon, ki
zagotavlja čisto ter živahno
sliko, je odličen dodatek za
vsako mizo.
Dinamična izkušnja
● S privlačnim oblikovanjem smo spremenili pomen tankega. Z inovativno uporabo izjemno čvrste,
toda lahke kovine, smo ustvarili naš najtanjši zaslon LCD do zdaj.1
Povežite se na enostaven način
● V priključke VGA, DVI in HDMI lahko preprosto priključite svoje naprave brez dodatnih
prilagojevalnikov.
Brez zameglitev pri premikanju
● Poslovite se od prekinitev v igrah, videoposnetkih in filmih. Pri izjemno hitrem odzivnem času 1 ms
se vsaka slikovna točka odzove z izjemno hitrostjo in zagotavlja nemoteno izkušnjo brez prekinitev.2
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Na tem zaslonu TN lahko zaradi majhne zakasnitve slikovnih točk in izjemno hitrih odzivnih časov
uživate v najnovejšem akcijskem filmu ali napeti video igri.
Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega
zaslona FHD.1
Dinamično razmerje kontrasta 10.000,000 : 1 omogoča osupljivo jasnost, ki zagotavlja globlje črne
in svetlejše bele odtenke, pa tudi ostrejše druge barve.
Ta zaslon je s priključki DVI in HDMI pripravljen na povezovanje prek nemotene digitalne povezave2, ki
zagotavlja čudovite slikovne elemente v polni visoki ločljivosti.

Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša. Rezultati so lahko drugačni, kar je odvisno od
kakovosti izvirne slike/fotografije/videoposnetka in razlike med prejšnjimi nastavitvami monitorja v primerjavi z novim načinom HP Enhance+.
1 Za ogled vsebin v ločljivosti FHD je potrebna vsebina polne visoke ločljivosti (FHD).
2 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
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Monitor HP 24o z diagonalo 61 cm (24 palcev) in osvetlitvijo LED od zadaj

Velikost prikaza

24"

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

Zaslon TN/osvetlitev LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,277 mm

Odzivni čas osveževanja

Vklop/izklop v 1 ms

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Vhodni video signal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 vrata HDMI

Ločljivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 80 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih do 76 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; uporabniški kontrolniki

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –4° do 22°

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez vsebnosti živega srebra; Zaslon brez vsebnosti arzena

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 32 W, običajno 23 W; stanje pripravljenosti: 0,5 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A+; Vidna diagonala zaslona: 24"; Poraba energije med delovanjem: 18 W; Letna poraba energije: 26 kWh; V pripravljenosti: 0,2 W; Poraba
energije (pri izklopljeni napravi): 0,2 W; Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Vklop/izklop; samodejno; izhod; desno (prilagodi nastavitve v desno); levo (prilagodi nastavitve v levo); vnos

Mere (š x g x v)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (s stojalom); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (brez stojala)

Teža

3,39 kg (s stojalom); 3,02 kg (brez stojala)

Mere paketa (Š x G x V)

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

Teža paketa

4,63 kg

Obseg temperature pri delovanju

od 0 do 40 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 10 do 90 %

Obseg temperature pri skladiščenju

od –20 do 60 °C

Priporočena vlažnost za mirovanje

od 10 do 90 %

Certifikati in skladnost

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; potrdilo TCO; potrdilo Microsoft WHQL za Windows 10, Windows 8 in Windows 7; SmartWay
Transport Partnership – na voljo samo v Severni Ameriki

Barva izdelka

Črno

Garancija

1-letna HP-jeva komercialna garancija

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

1 kabel VGA; 1 napajalni kabel

Nosilec VESA

Da

Informacije o naročanju

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

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim
izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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