Datablad

HP 24w Display

Elegant, snygg och
otroligt prisvärd
Den här IPS-skärmen med full
HD-upplösning och en design
nästan helt utan kanter ger
dig den perfekta
kombinationen av form och
funktion till ett lägre pris än
du kan föreställa dig. Du kan
enkelt ansluta din bärbara
eller stationära dator och
njuta av allt ditt
favoritinnehåll på den stora
skärmen.
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Elegant stil. Uppslukande vy.
● Ge ditt skrivbord ett smidigt och elegant nytt tillskott. Skärmen är i princip kantlös på tre sidor och
designen med supertunna kanter ger en större skärmyta som samtidigt kräver mindre utrymme –
perfekt för konfigurationer med flera skärmar.
Lysande kvalitet från alla vinklar
● Titta på och njut av ditt innehåll i vacker full HD1, från alla vinklar. Den här IPS-skärmen på 60,4 cm
(23,8 tum) har betraktningsvinklar på 178 grader, vilket ger en otrolig underhållningsupplevelse.
Modern anslutningsteknik
● Njut enkelt av allt full HD-skärmen har att erbjuda. Tack vare VGA- och HDMI-portarna är det enkelt
att ansluta skärmen till din bärbara eller stationära dator helt sömlöst.
Höjdpunkter
● Bildskärmens otroligt smala ram ger en bildupplevelse med riktigt breda betraktningsvinklar,
idealisk för montering av flera skärmar.
● Oavsett var du befinner dig ger en HP IPS-skärm tydliga, levande bilder. IPS-teknik säkerställer
bildvisningens precision och konsekvens över hela det extra breda spektrumet. Njut av samma
breda visningsupplevelse som på förstklassiga plattor och mobila enheter.
● Videor och spel får liv med mindre hack och oskärpa för mer verklighetstrogna spel med smidig
5-millisekunders svarstid för grått-till-grått.
● Var beredd på förstklassiga och skarpa bilder med oförglömlig kvalitet med denna fantastiska full
HD-skärm.
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Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.

Datablad

HP 24w Display

Bildskärmsstorlek

60,45 cm (23,8 tum)

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

IPS m LED-belysning

Pixelstorlek

0,274 mm

Svarstid för uppdatering

5 ms grått till grått

Ljusstyrka

250 cd/m²

Bildkvot

1000:1 statiskt; 5M:1 dynamiskt

Videoinsignal

1 VGA; 1 HDMI (med stöd för HDCP)

Upplösning

FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

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

Upp till 60 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren;
Antistatisk

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: –5 till +23°

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt glas i bildskärm

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 23 W maximalt, 20 W normalt; Vänteläge: 0,5 W

Energieffektivitet

Synlig skärm (diagonalt): 60,45 cm (23,8 tum); Skärmupplösning: FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Meny; Plus (”+”) nästa aktiva ingång; Minus (”–”) visningslägen; OK; Information; Ström; Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Inmatningskontroll; Bildkontroll; Strömkontroll;
Menykontroll; Administration; Språk; Information; Avsluta

Yttermått (b x d x h)

54,06 x 18,43 x 40,03 cm (med stativ); 54,06 x 50 x 32,25 cm (utan stativ)

Vikt

3,58 kg (med stativ); 3,23 kg (utan stativ)

Certifieringar och överensstämmelser

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ukraina; Marocko; WEEE; KCC; MEPS i Vietnam; MEPS i Australien; PSB;
Energy Star 7.0

Produktens färg

Svart onyx

Garanti

Skyddas av HP 1 års begränsad garanti.

Förpackningens innehåll

Strömkabel; HDMI-kabel; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner)

Beställningsinfo

1CA86AA#ABB: 190781457169

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
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