Datablad

HP 61 cm (24 tum) LED-bakgrundsbelyst
skärm
Fantastisk bild. Otroligt
prisvärd.
Vår tunnaste LCD-skärm
rymmer förstklassiga
prestanda i en ultratunn
design till ett attraktivt pris.
Prisvärd, snygg och med
skarp och klar bildkvalitet är
den här bildskärmen ett
fantastiskt tillskott på vilket
skrivbord som helst.
Levande upplevelse
● Banbrytande tunn med iögonfallande design. Med hjälp av utmärkt innovationsförmåga och extra
stark lättmetall har vi skapat vår tunnaste LCD-skärm någonsin.1
Anslut med lätthet
● Med VGA-, DVI- och HDMI-portar ansluter du dina enheter enkelt utan adaptrar.
Ingen mer rörelseoskärpa
● Inga fler spel, videor och filmer som hackar. Med blixtsnabb svarstid på 1 ms, svarar varje pixel med
en häpnadsväckande hastighet, vilket ger en smidig och hackfri upplevelse.2
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●
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●

Njut av den senaste actionfilmen eller högoktaniga tv-spelet med TN-panelens låga pixelsvarstid
och snabba svarstider.
Förbered dig på kraftfulla och skarpa bilder med den oförglömliga kvaliteten hos denna
imponerande FHD-skärm.1
Fantastisk skärpa med kontrastförhållandet 10 000 000:1 för djupare svärta, ljusare högdagrar och
klarare färger.
Med både DVI- och HDMI-portar är den här bildskärmen redo för lysande HD-bilder över en smidig,
digital anslutning.2

Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan vara högre eller lägre. Resultaten kan variera beroende på kvaliteten på
originalet (bild/foto/video) och beroende på skillnaden mellan föregående bildskärmsinställningarna jämfört med HPs Enhance +-läge.
1 Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
2 HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder.
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Datablad

HP 61 cm (24 tum) LED-bakgrundsbelyst skärm

Bildskärmsstorlek

24"

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

TN med LED-bakgrundsbelysning

Pixelstorlek

0,277 mm

Svarstid för uppdatering

1 ms på/av

Ljusstyrka

250 cd/m²

Bildkvot

1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

170° horisontellt; 160° vertikalt

Videoinsignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Upplösning

1920 x 1080 vid 60 Hz

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 80 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 76 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren; Användarreglage

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -4 till +22°

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt glas i bildskärm

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 32 W maximalt, 23 W normalt; Vänteläge: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A+; Synlig skärm (diagonalt): 24"; Energiförbrukning i påslaget läge: 18 W; Årlig energiförbrukning: 26 kWh; Uppehåll: 0,2 W; Energiförbrukning
(OFF-läge): 0,2 W; Skärmupplösning: 1920 x 1080 vid 60 Hz

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ström; Auto; Avsluta; Höger (justerar inställningarna åt höger); Vänster (justerar inställningarna åt vänster); Ok

Yttermått (b x d x h)

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

Vikt

3,39 kg (med stativ); 3,02 kg (utan stativ)

Emballagets yttermått (B x D x H)

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

Emballagevikt

4,63 kg

Driftstemperatur

0 °C till 40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 % till 90 %

Förvaringstemperatur

-20 °C till 60 °C

Luftfuktighet vid förvaring

10 % till 90 %

Certifieringar och överensstämmelser

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

Produktens färg

Svart

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ursprungsland

Kina

Förpackningens innehåll

1 VGA-kabel; 1 strömkabel

VESA-fäste

Ja

Beställningsinfo

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

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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