Taulukot

HP 24w -näyttö

Ohut, hämmästyttävä,
runsaasti lisäarvoa
Full HD -tarkkuuden ja lähes
reunattoman muotoilun
ansiosta tässä IPS-näytössä
muoto yhdistyy toimivuuteen
täydellisesti edullisempaan
hintaan kuin kuvittelit. Yhdistä
kannettava tai
pöytätietokone. Nauti
suosikkisisällöstäsi suurella
näytöllä.
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Ohueksi muotoiltu. Vaikuttava näkymä.
● Ohut ja tyylikäs täydennys työpöydällesi. Lähes reunaton kolmelta sivulta. Ohutreunainen muotoilu
saa mahtumaan pienempään tilaan enemmän näyttöpinta-alaa – oikea valinta usean näytön
ympäristöihin.
Loistava laatu kaikista kulmista katsottuna
● Katsele sisältöäsi ja nauti siitä upealla Full HD1 -tasolla katselukulmasta riippumatta. Lävistäjältään
60,4 cm:n (23,8 tuuman) IPS-näytön katselukulma on 178°, joten se tuottaa upeita
viihde-elämyksiä.
Moderni liitettävyys
● Voit ottaa täyden hyödyn Full HD -näytöstä. VGA- ja HDMI-porttien ansiosta tähän näyttöön voi
yhdistää kannettavan ja pöytätietokoneen helposti.
Ominaisuudet
● Näyttöä ympäröivä kehys on häviävän kapea, joten erittäin leveät katselunäkymät mahdollistavat
saumattoman usean näytön kokoonpanon.
● Sijainnistasi huolimatta HP:n IPS-näyttö tuottaa selkeitä ja eloisia kuvia. IPS-tekniikka varmistaa
kuvan tarkkuuden ja tasalaatuisuuden erittäin laajalla katseluvälillä. Nauti samanlaisesta laajasta
katselukulmasta kuin ensiluokkaisilla tableteilla ja mobiililaitteilla.
● Videot ja pelit heräävät henkiin niin, että niissä on aiempaa vähemmän häiriöitä mutta
katselukokemus on entistä todentuntuisempi, tasaisen 5 millisekunnin harmaasta harmaaseen
-vasteajan ansiosta.
● Näet upean teräviä kuvia tämän Full HD-näytön unohtumattoman kuvanlaadun ansiosta.
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Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).

Taulukot

HP 24w -näyttö

Näytön koko

60,45 cm (23,8 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,274 mm

Virkistyksen vasteaika

5 ms (harmaasta harmaaseen)

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

Staattinen 1000:1; dynaaminen 5M:1

Videosisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI-portti (HDCP-tuki)

Tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti) Enintään 80 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti) Enintään 60 Hz
Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; antistaattinen

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5° – +23°

Ympäristötiedot

Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi

Virtalähde ja tehovaatimukset

Tulojännite: 100–240 V 50–60 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 23W, normaali 20W; valmiustila: 0,5 W

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A; Näkyvän näytön lävistäjä: 60,45 cm (23,8 tuumaa); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Näytön säätömahdollisuudet

Valikko; plus (+) seuraava aktiivinen tulo; miinus (−) -katselutilat; OK; tietoja; virta; kirkkaus; kontrasti; värin hallinta; Input Control; kuvan hallinta; virran hallinta; valikon
hallinta; hallinta; kieli; tietoja; SULJE

Mitat (lev. x syv. x kork.)

54,06 × 18,43 × 40,03 cm (jalustan kanssa); 54,06 × 50 × 32,25 cm (ilman jalustaa)

Paino

3,58 kg (jalustan kanssa); 3,23 kg (ilman jalustaa)

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

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

Tuotteen väri

Musta onyksi

Takuu

Turvana HP:n 1 vuoden rajoitettu vakiotakuu

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; HDMI-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Tilaustiedot

1CA86AA#ABB: 190781457169
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