Спецификация

IPS дисплей HP 24ea

Невъзможно тънък.
Неустоимо достъпен.
Най-тънкият ни LCD дисплей
досега събира
пълнофункционална
производителност в
ултраелегантен дизайн,
който загърбва ценовия
етикет на луксозните
продукти. Достъпен, красив
и с кристално, ярко качество
– този дисплей изглежда
като страхотно допълнение
към всеки настолен
компютър.

Най-тънкият ни LCD дисплей досега1
● Разширяващ границите тънък дисплей със завладяващ дизайн. Благодарение на свойствата
на този нов изключително устойчив и лек метал успяхме да създадем най-тънкия LCD дисплей
досега.1
Зашеметяващи цветове от край до край
● С изключително широки зрителни ъгли, ярка разделителна способност от 1920 x 1080* и
сертифицирана от Technicolor точност на цветовете, този дисплей от край до край осигурява
потапящо забавление с реалистични цветове.
Напълно интегриран звук
● Мощният вграден звук допълва този дисплей. Получавате страхотен звук, без да претрупвате
бюрото си с разхвърляните кабели на външните високоговорители.
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6,3 мм в най-тънката част.

Спецификация

IPS дисплей HP 24ea

Размер на дисплея

60,45 см (24 инча)

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

IPS с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,2745 мм

Време на реакция при обновяване

7 мсек. от сиво до сиво

Яркост

250 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Входен видеосигнал

1 VGA; 1 HDMI

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 80 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 60 Hz

Характеристики на дисплея

Превключване в равнината; Избор на език; LED подсветка; Вградени високоговорители; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско
програмиране; Антиотражателно покритие

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5 до +25°

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени; Антиотражателен панел

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 до 240 V променлив ток при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: 30 W максимум, 26 W типична, В режим на готовност: 0,3 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Диагонал на видимия екран: 60,45 см (24 инча); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 19 W; Годишна консумация на енергия:
28 kWh; Режим на готовност: 0,2 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,12 W; Разделителна способност на екрана: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Меню; OK; Минус („-“)/Информация; Плюс („+“)/Въвеждане; Автоматично; QV; Изход; Захранване; Яркост; Управление на цветовете; Управление на картината;
Управление на входящия сигнал; Управление на захранването; Управление; Език; Информация

Размери (ш x д x в)

53,98 x 18,35 x 40,88 см (със стойка); 53,98 x 3,57 x 32,3 см (без стойка)

Тегло

3,07 кг (със стойка); 2,69 кг (без стойка)

Дапазон на експлоатационната
температура

От 5 до 35 C

Експлоатационен диапазон на
влажността

20 до 80 %

Диапазон на температурата на
съхранение

от – 20 до 60 C

Неработен диапазон на влажността

5% ~95 %

Сертификати и съвместимост

CB; CE; TUV-BAUART; ISO 9241-307; CSA; CSA-NRTL; FCC;M ICES; VCCI; CCC; CEL (Китай); BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6; EUP Lot 26; GEMS; MEPS; (HP)UKRAINIA; HRN
N N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; PSB; ISC; RCM

Цвят на продукта

Сребристо (отпред и стойката) и бяло (отзад)

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Страна на произход

Китай

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток 1,9 м; Захранващ адаптер 1,0 м; HDMI кабел 1,8 м; Компактдиск (включващ ръководство за потребителя, гаранция,
драйвери), без компактдиск за района на Северна Америка; QSP (Постер за бърза настройка); Телефонна карта; Хартиено копие на брошурата с гаранцията (за
конкретната държава)

Монтиране по VESA

No (Не)

Информация за поръчки

X6W26AA#A2N: 190780369326; X6W26AA#ABB: 190780197172; X6W26AA#ABT: 190780369289; X6W26AA#ABU: 190780369258; X6W26AA#ABV: 190780369302;
X6W26AA#ABY: 190780369272; X6W26AA#ACQ: 190780369296; X6W26AA#UUG: 190780369319; X6W26AA#UUZ: 190780369265

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за
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на настоящото. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
Февруари 2017

