Adatlap

HP 24w kijelző

Elegáns, lélegzetelállító
és kiváló ár-érték arányú
Ez a Full HD felbontású és
csaknem keret nélküli
kialakítású IPS kijelző a
vártnál kedvezőbb áron
kínálja a szép kialakítás és a
kiváló funkciók tökéletes
kombinációját. Egyszerűen
csatlakoztathatja hordozható
vagy asztali számítógépét, és
máris élvezheti kedvenc
tartalmait a nagy képernyőn.
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Karcsú kialakítás. Magával ragadó látványvilág.
● A karcsú és elegáns eszköz tökéletesen illik íróasztalára. A három oldalon szinte keret nélküli,
hajszálvékony peremmel rendelkező kialakítás kisebb helyigénnyel nagyobb képernyőt biztosít,
amely tökéletes a többkijelzős rendszerekhez.
Kiváló minőség minden szögben
● Gyönyörű Full HD1 felbontásban tekintheti meg és élvezheti tartalmait, akármilyen szögből. Ez a
60,4 cm-es (23,8 hüvelykes) képátlójú IPS képernyő 178 fokos betekintési szögével remek
szórakozást garantál.
Modern csatlakozási lehetőségek
● A Full HD képernyő összes előnyét egyszerűen használhatja ki. A VGA- és HDMI-portoknak
köszönhetően könnyedén csatlakoztathatja a kijelzőt asztali vagy hordozható számítógépéhez.
Szolgáltatások
● Mivel a képernyőnek jóformán nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög
megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.
● A HP IPS monitor tiszta, élénk képet biztosít bármilyen betekintési szögből. Az IPS technológia
biztosítja a képek pontosságát és állandó minőségét minden betekintési szögből. A prémium
minőségű táblagépek és mobileszközök betekintési élményét élvezheti.
● Az egyenletes 5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő az akadozások és az elmosódások
csökkentésével valósághű videó- és játékélményt biztosít.
● Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD
kijelzőn.
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Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
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Képernyőméret

60,45 cm (23,8")

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Képponttávolság

0,274 mm

Frissítési válaszidő

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5M:1 dinamikus

Videobemeneti jel

1 VGA; 1 HDMI (HDCP-támogatással)

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 80 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Antisztatikus

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: –5 és +23° között

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 23 W (maximális), 20 W (jellemző); Készenléti üzemmód: 0,5 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 60,45 cm (23,8"); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü; Plusz („+”) Következő aktív bevitel; Mínusz („–”) Megjelenítési módok; OK; Információk; Bekapcsolás; Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Bemeneti vezérlés;
Képvezérlés; Teljesítményvezérlés; Menüvezérlés; Kezelés; Nyelv; Információk; KILÉPÉS

Méretek (sz x mé x ma)

54,06 x 18,43 x 40,03 cm (állvánnyal); 54,06 x 50 x 32,25 cm (állvány nélkül)

Súly

3,58 kg (állvánnyal); 3,23 kg (állvány nélkül)

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ukrajna; Marokkó; WEEE; KCC; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália; PSB;
Energy Star 7.0
Termékszín

Ónixfekete

Jótállás

A védelmet a HP normál 1 éves korlátozott jótállása biztosítja

A csomag tartalma

Váltóáramú tápkábel; HDMI-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza)

Rendelési tudnivalók

1CA86AA#ABB: 190781457169; 1CA86AA#A2N: 190781457244; 1CA86AA#ABT: 190781457206; 1CA86AA#ABU: 190781457176; 1CA86AA#ABV: 190781457220;
1CA86AA#ABY: 190781457190; 1CA86AA#ACQ: 190781457213; 1CA86AA#UUG: 190781457237; 1CA86AA#UUZ:190781457183

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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