Dataark

HP 24w-skjerm

Rene linjer, elegant og en
seriøs valuta for pengene
Med Full-HD-oppløsning og
nesten kantløs design er
denne IPS-skjermen den
perfekte kombinasjonen av
form og funksjon til en lavere
pris enn du kunne forestille
deg. Du kan enkelt koble til
den bærbare eller stasjonære
PC-en, og glede deg over en
storskjermsopplevelse med
favorittinnholdet ditt.
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Elegant utseende. Oppslukende visning.
● Oppdater skrivebordet med denne tynne og elegante skjermen. Denne mikrokantdesignen, som er
nesten kantløs på tre sider, gir deg mer skjerm på mindre plass – perfekt for oppsett med flere
skjermer.
Enestående kvalitet fra alle vinkler
● Se, og gled deg over innholdet i vakker Full-HD1 fra alle vinkler. Denne IPS-skjermen på 60,4 cm
(23,8") diagonalt har 178 visningsvinkler som gir en altomfattende underholdningsopplevelse.
Moderne tilkoblingsmuligheter
● Få fullt utbytte av Full-HD-skjermen på en enkel måte VGA- og HDMI-porter gjør det enkelt å koble
denne skjermen til den bærbare eller stasjonære datamaskinen.
Med
● Med nesten ingen innfatning som går rundt skjermen, får du en ekstra bred visningsopplevelse med
et sømløst oppsett av flere skjermer.
● Uansett hvor du står, gir en HP IPS-skjerm deg klare og livaktige bilder. IPS-teknologi sikrer
bildenøyaktighet og konsistens på tvers av det svært brede visningsområdet. Gled deg over den
samme brede visningsopplevelsen du får med premium-nettbrett og mobile enheter.
● Videoer og spill kommer til liv med mindre hakking og uskarphet, for mer realistisk spilling, med en
jevn grå-til-grå-responstid på 5 millisekunder.
● Vær klar for strålende visuelle effekter og skarpe bilder med den enestående kvaliteten til denne
imponerende FHD-skjermen.
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Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.

Dataark

HP 24w-skjerm

Skjermstørrelse

60,45 cm (23,8")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,274 mm

Oppdateringsresponstid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5 M:1 dynamisk

Videoinngangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-støtte)

Oppløsning

FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 80 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 60 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Antistatisk

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: - 5 til + 23°

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenfritt skjermglass;

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsspenning: 100–240 V vs ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 23W, 20W typisk; Ventemodus: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A; Synlig skjerm diagonalt: 60,45 cm (23,8"); Skjermoppløsning: FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Skjerm, brukerkontroller

Meny; Pluss ("+") Neste aktive inngang; Minus ("-") Visningsmoduser; OK; Informasjon; Strøm; Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Inngangskontroll; Bildekontroll;
Strømkontroll; Menykontroll; Administrasjon; Språk; Informasjon; EXIT

Mål (b x d x h)

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

Vekt

3,58 kg (med fot); 3,23 kg (uten fot)

Sertifiseringer og samsvar

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

Produktfarge

Onyks-svart

Garanti

Beskyttet av en HP ett års standard begrenset garanti

Innhold i esken

Strømledning; HDMI-kabel; CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere)

Bestillingsinformasjon

1CA86AA#ABB: 190781457169
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