Podatkovni list

Zaslon HP 24w

Eleganten, osupljiv in
resnično ugoden
Ta zaslon IPS s polno visoko
ločljivostjo in oblikovanjem
skoraj brez robov zagotavlja
popolno kombinacijo
oblikovanja in funkcionalnosti
po nižji ceni kot si
predstavljate. Preprosto
priključite prenosni ali namizni
računalnik in na velikem
zaslonu uživajte v vsej
priljubljeni vsebini.
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Eleganten videz, prepričljiva slika
● Na mizo postavite nov tanek in eleganten dodatek. Zaslon, ki je na treh straneh skoraj brez robov,
zagotavlja več zaslonskega prostora v manjšem ohišju, zato je odlična izbira za postavitve z več
zasloni.
Izjemna kakovost s katerega koli kota
● Glejte vsebino v čudoviti polni visoki ločljivosti1 in uživajte s katerega koli kota. Ta zaslon IPS z
diagonalo 60,4 cm (23,8) palca zagotavlja 178-stopinjske kote gledanja za izkušnjo zabave z
velikimi merami.
Sodobna povezljivost
● Preprosto izkoristite vse prednosti zaslona s polno visoko ločljivostjo. Prek priključkov VGA in HDMI
na tem zaslonu je priklop prenosnega ali namiznega računalnika čisto preprost.
Posebnosti
● Ker zaslon skoraj nima roba, si lahko z nastavitvijo več monitorjev zagotovite izkušnjo gledanja z
izjemno širokim zornim kotom.
● Ne glede na to, kje stojite, boste na monitorju HP IPS videli čiste in živahne slike. Tehnologija IPS
zagotavlja natančnost slik in skladnost v celotnem spektru gledanja z izjemno širokim kotom.
Uživajte v izkušnji gledanja, ki jo zagotavljajo vrhunski tablični računalniki in mobilne naprave.
● Zahvaljujoč nemotenemu delovanju in odzivnemu času 5 milisekund (iz sive barve v sivo barvo)
videoposnetki oživijo, igre pa so bolj realistične.
● Pripravite se na čudovite vizualne elemente in razločne slike z nepozabno kakovostjo tega
izjemnega zaslona s polno visoko ločljivostjo.
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Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).
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Zaslon HP 24w

Velikost prikaza

60,45 cm (23,8 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Razmak slikovnih pik

0,274 mm

Odzivni čas osveževanja

5 ms iz sive v sivo

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

1000 : 1 statično; 5 milijonov : 1 dinamično

Vhodni video signal

1 vrata VGA; 1 vrata HDMI (s podporo HDCP)

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

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; zaščita proti
statični elektriki

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od -5 do +23°

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez vsebnosti živega srebra; Zaslon brez vsebnosti arzena

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 voltov izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 23 W, običajno 20 W; stanje pripravljenosti: 0,5 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 60,45 cm (23,8 palca); Ločljivost zaslona: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Menu (Meni); plus (»+«) naslednji aktivni vhod; minus (»-«) načini gledanja; OK (V redu); Information (Informacije); Power (Vklop/izklop); Brightness (Svetlost); Contrast
(Kontrast); Color Control (Upravljanje barv); Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Image Control (Upravljanje slike); Power Control (Upravljanje napajanja); Menu
Control (Upravljanje menija); Management (Upravljanje); Language (Jezik); Information (Informacije); EXIT (Izhod)

Mere (š x g x v)

54,06 x 18,43 x 40,03 cm (s stojalom); 54,06 x 50 x 32,25 cm (brez stojala)

Teža

3,58 kg (s stojalom); 3,23 kg (brez stojala)

Certifikati in skladnost

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

Barva izdelka

Črni oniks

Garancija

Zaščiteno s HP-jevo standardno 1-letno omejeno garancijo

Vsebina škatle

Napajalni kabel; kabel HDMI; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike)

Informacije o naročanju

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

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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