Podatkovni list

Zaslon HP 24ea IPS

Izjemno tanek. Po
neverjetni ceni.
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.
Naš najtanjši zaslon LCD1
● S privlačnim oblikovanjem smo spremenili pomen tankega. Z inovativno uporabo izjemno čvrste,
toda lahke kovine, smo ustvarili naš najtanjši zaslon LCD do zdaj.1
Izjemne barve od roba do roba
● Ta zaslon od roba do roba z izjemno širokim vidnim kotom, živahno ločljivostjo 1920 x 1080* in
potrjeno barvno natančnostjo Technicolor zagotavlja obsežno zabavo z realističnimi barvami.
Povsem vgrajen zvok
● Zaradi zmogljivega, vgrajenega zvoka je ta zaslon popoln nakup. Zagotovite si odličen zvok brez
kablov zunanjih zvočnikov, ki zavzemajo prostor na mizi.
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6,3 mm na najtanjši točki.
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Zaslon HP 24ea IPS

Velikost prikaza

60,45 cm (24 palcev)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Razmak slikovnih pik

0,2745 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 HDMI

Ločljivost

FHD (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

Tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; vgrajeni zvočniki; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; zaščita proti bleščanju

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 živega srebra; steklo zaslona brez arzena; nizka vsebnost halogenskih snovi; zaslon z zaščito proti bleščanju

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 30 W, običajno 26 W, stanje pripravljenosti: 0,3 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 60,45 cm (24 palcev); 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: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Meni; OK (V redu); minus (»-«)/informacije; plus (»+«)/vhod; samodejno; QV; izhod; vklop/izklop; svetlost; upravljanje barv; upravljanje slike; upravljanje vhodnega signala;
upravljanje napajanja; upravljanje; jezik; informacije

Mere (š x g x v)

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

Teža

3,07 kg (s stojalom); 2,69 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

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; ISO 9241-307; CSA; CSA-NRTL; FCC;M ICES; VCCI; CCC; kitajska oznaka CEL; 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

Barva izdelka

Kovinsko srebrna (sprednja stran in stojalo) in snežno bela (zadnja stran)

Garancija

1-letna HP-jeva komercialna garancija

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

1,9-metrski napajalni kabel za izmenični tok; napajalnik z enometrskim kablom; 1,8-metrski kabel HDMI; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); CD ni na
voljo za področje Severne Amerike; plakat za hitro namestitev; telefonska kartica; natisnjen izvod garancijske knjižice (za posamezno državo)

Nosilec VESA

Ne

Informacije o naročanju

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

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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