Specifikace

Displej HP 24y

Nové horizonty zábavy

Pořiďte si vysněný ostrý, čistý
obraz díky tomuto plochému
panelovému displeji za
neuvěřitelně nízkou cenu.
Stylové funkce a uživatelsky
přívětivý design pozdvihnou
váš oblíbený obsah o stupínek
výše, ať už procházíte webem
nebo streamujete nejnovější
zábavní obsah.

Ostrý a jasný obraz
● Užívejte si realistické barvy a ostré detaily v každém dokumentu, videu i e-mailu na
60,45cm (23,8") displeji s rozlišením FHD1. Tento displej vás nezklame, ať už se jedná
o každodenní úlohy nebo zábavu.
Kvalitní obraz z jakéhokoli úhlu
● Sledujte svůj oblíbený obsah z jakéhokoli úhlu. Tento 60,45cm (23,8") displej IPS
disponuje 178° pozorovacími úhly, které nabízejí podmanivou zábavu pro každého v
místnosti.
Moderní možnosti připojení
● Dosáhněte požadované kvality obrazu bez nutnosti využití otravných hardwarových
klíčů. Připojte pohodlně zařízení s porty VGA, DVI i HDMI a užívejte si ostrý, jasný
obraz s rozlišením FHD.
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K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.

Specifikace

HP 24y Display

Displej Full HD/rozlišení 1080p
Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.1
Přidejte se k nejlepším
Monitor HP s technologií IPS poskytuje jasné, živé zobrazení bez ohledu na to, kde stojíte. Technologie IPS zajišťuje přesné a konzistentní podání obrazu napříč
spektrem velmi širokých pozorovacích úhlů. Dopřejte si stejně široké pozorovací úhly jako na špičkových tabletech a mobilních telefonech.
Snadnější cesta k zobrazení ve vysokém rozlišení
Tento displej s porty DVI a HDMI je připraven k oslnivému zobrazení obsahu HD díky pohodlným možnostem digitálního připojení.2
Ze stolu na stěnu
Displej je vybaven montážním držákem standardu VESA pro montáž na stěnu nebo otočné rameno.3
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Specifikace

Displej HP 24y

Velikost monitoru

60,45 cm (23,8")

Poměr stran

16:09

Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Rozteč pixelů

0,274 mm

Doba odezvy

8 ms (šedá – šedá)

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Signál videovstupu

1 port VGA; 1 port DVI-D; 1 port HDMI

Rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 80 kHz

Zobrazit interval prověřování
(vertikálně)

Až 60 Hz

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická
úprava

Zobrazit typ vstupu

1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port HDMI; 1 port VGA

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až +20°

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: 25 W maximální, 22 W typická; Pohotovostní režim: 0,5 W

Zobrazit možnosti ovládání
uživatelem

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“); Ovládání vstupů; Napájení

Rozměry (š x h x v)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (s podstavcem); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (bez podstavce)

Hmotnost

3,65 kg (s podstavcem); 3,3 kg (bez podstavce)

Certifikace a normy

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certifikace Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7

Barva produktu

Černá

Záruka

Jednoletá záruka se zákaznickou podporou HP.

Obsah krabice

Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel HDMI

Držák VESA

100 mm
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