Podatkovni list

HP 24es 60.45 cm (23.8") Monitor

Izjemno tanek. Po
neverjetni ceni.
Elegantno oblikovanje našega
najtanjšega zaslona LCD do
zdaj vam bo zagotovo všeč.
Čist, živahen pogled s skoraj
katerega koli zornega kota je
na voljo po izjemno ugodni
ceni.
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Naš najtanjši zaslon LCD
● S privlačnim oblikovanjem smo spremenili pomen tankega. Z inovativno uporabo izjemno čvrste,
toda lahke kovine, smo ustvarili naš najtanjši zaslon LCD do zdaj.1
Popolnoma osupljivo
● Ta zaslon z izjemno širokim zornim kotom gledanja in ločljivostjo 1920 x 10802 zagotavlja razširljivo
izkušnjo zabave za brezšivno postavitev več zaslonov.
Realistične barve
● Ko barv na zaslonu ni mogoče ločiti od tistih v realnem življenju, je rezultat čudovita, živahna slika.
Potrdilo Technicolor Color vedno znova zagotavlja barvno natančnost.
Posebnosti
● Zaslon je brez okvirja, zato si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z
izjemno širokim zornim kotom.
● Živahne podrobnosti s praktično katerega koli položaja, pri čemer sta barva ter jasnost slike enaki pri
celotnem vodoravnem in navpičnem kotu gledanja v obsegu 178°.
● Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega
zaslona FHD.2
● Ločljivost HP Enhance+ izboljšuje kakovost slik z naprednimi funkcijami zmanjšanja šuma, ki
zagotavljajo jasne in čiste slike. Ta napredni filter šuma izboljša sliko tako, da zmanjša premočno
osvetlitev – rezultat so kristalno jasne fotografije, videoposnetki in igre.3
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7,0 mm na najtanjši točki.
Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti.
Rezultati so lahko drugačni, kar je odvisno od kakovosti gledanja izvirne slike (slika, fotografija ali videoposnetek) in razlike med prejšnjimi nastavitvami monitorja v primerjavi z novim načinom HP Enhance+.

Podatkovni list

HP 24es 60.45 cm (23.8") Monitor

Velikost prikaza

60,45 cm (23,8 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,274 mm

Odzivni čas osveževanja

7 ms (iz sive v sivo)

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000 : 1 statično; 10 milijonov : 1 dinamično

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

1 vrata VGA; 1 vrata HDMI (s podporo HDCP)

Ločljivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 80 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 60 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljiv

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do 25 °C

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 25 W, običajno 21 W; stanje pripravljenosti: < 0,3 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 60,45 cm (23,8 palca); Poraba energije med delovanjem: 19 W; Letna poraba energije: 28 kWh; V
pripravljenosti: 0,2 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,12 W; Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Menu/ok (Meni/V redu) Informacije/»-«; Vhod/»+« ; Auto/QV/Exit (Samodejno/QV/Izhod); vklop/izklop

Mere (š x g x v)

53,98 x 18,35 x 40,88 cm (s stojalom); 53,98 x 3,57 x 32,29 cm (brez stojala)

Teža

3,04 kg (s stojalom); 2,65 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 20 do 80 %

Obseg temperature pri skladiščenju

od –20 do 60 °C

Priporočena vlažnost za mirovanje

5 do 95 %

Certifikati in skladnost

CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; oznaka S; VCCI; CCC; kitajska oznaka CEL; BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 in Lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA;
HRN N N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Barva izdelka

Kovinsko srebrna (sprednja stran in stojalo) in črna (zadnja stran)

Garancija

1-letna HP-jeva komercialna garancija

Vsebina škatle

1,9-m napajalni kabel, 1-m napajalnik, CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike), QSP (plakat za hitro nastavitev), telefonska kartica, 1,8-m kabel HDMI (za
izbrane inventarne številke/regije)

Nosilec VESA

Ne

Informacije o naročanju

T3M78AS#A2N: 889899719091; T3M78AS#ABB: 889899719046; T3M78AS#ABT: 889899719060; T3M78AS#ABU: 889899719053; T3M78AS#ABV: 889899719084;
T3M78AS#ACQ: 889899719077;

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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