Veri sayfası

HP 24o 61 cm (24") LED Arkadan
Aydınlatmalı Monitör
Mükemmel görüntü.
İnanılmaz uygun fiyat.
Şimdiye kadarki en ince LCD
ekranımız, tam özellikli
performans ile üst düzey
ürünlerin fiyatını geride
bırakan inanılmaz zarif bir
tasarımı bir araya getirir. Net
ve canlı kalite sunan bu uygun
fiyatlı ve güzel ekran tüm
masaüstü bilgisayarlar için
mükemmel bir
tamamlayıcıdır.

Capcanlı bir deneyim
● Göz alıcı tasarımıyla inceliğin sınırlarını zorlar. Yüksek dirençli hafif metali yenilikçi bir şekilde
kullanarak şimdiye kadarki en ince LCD ekranımızı ürettik.1
Kolayca bağlanın
● VGA, DVI ve HDMI bağlantı noktaları sayesinde adaptöre gerek olmadan cihazlarınıza kolayca
bağlanın.
Hareket bulanıklığına son
● Takılan oyun, video ve filmlerle vedalaşın. Işık hızındaki 1 ms'lik yanıt süresi sayesinde her piksel
olağanüstü hızda yanıt vererek takılmayan pürüzsüz bir deneyim sunar.2
●

●

●

●

Bu TN panelin sunduğu düşük piksel gecikmesi ve hızlı yanıt süresi ile en son aksiyon filminin veya
en hareketli bilgisayar oyununun keyfini çıkarın.
Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve
net görüntülere hazır olun.1
Daha koyu siyahlar, daha parlak beyazlar ve daha canlı renkler sunan 10.000.000:1 Dinamik Kontrast
Oranı olağanüstü bir netlik sağlar.
DVI ve HDMI bağlantı noktalarına sahip bu ekran sorunsuz dijital bağlantı üzerinden muhteşem HD
görüntüler sunmak için bağlanmaya hazırdır.2

Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir. Sonuçlar orijinal resmin/fotoğrafın/videonun kalitesi ve
daha önceki monitör ayarları ile HP Enhance + modu arasındaki farka göre değişiklik gösterebilir.
1 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.
2 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
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Ekran boyutu

24 inç

En boy oranı

16:9

Ekran türü

TN /LED arkadan aydınlatma

Piksel

0,277 mm

Yenileme yanıt süresi

1 ms açma/kapama

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Video giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Çözünürlük

60Hz'de 1920 x 1080

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

80 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

76 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Kullanıcı denetimleri

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -4° - +22°

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen arkadan aydınlatmalı LED ekran; Arsenik İçermeyen Ekran Camı

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 32 W maksimum, 23 W tipik; Bekleme modu: 0,5 W

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A+; Görünür ekran diyagonal: 24 inç; Açık modda güç tüketimi: 18 W; Yıllık enerji tüketimi: 26 kWh; Bekleme: 0,2 W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,2
W; Ekran çözünürlüğü: 60Hz'de 1920 x 1080

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Güç; Otomatik; Çıkış; Sağ (sağa ayarlamak için); Sol (sola ayarlamak için); Enter

Boyutları (e x d x y)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (ayaklı); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (ayaksız)

Ağırlık

3,39 kg (ayaklı); 3,02 kg (ayaksız)

Paket Boyutları (G x D x Y)

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

Paket Ağırlığı

4,63 kg

Çalıştırma Isısı

0°C - 40°C

Çalıştırma Nemi

%10 - %90

Depolama Isısı

-20°C - 60°C

Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı

%10 - %90

Sertifikalar ve uyumluluklar

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; AEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; TCO Onaylı; WHQL Sertifikası Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport
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Ürün rengi

Siyah

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Menşei Ülke

Çin

Kutunun İçindekiler

1 VGA kablosu; 1 güç kablosu

VESA montaj

Evet

Sipariş bilgileri

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
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