Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 24y

Νέοι ορίζοντες στην
ψυχαγωγία
Εξασφαλίστε την ευκρινή,
καθαρή ποιότητα εικόνας που
επιθυμείτε, σε εκπληκτική
τιμή, με αυτή την επίπεδη
οθόνη. Με τα κομψά
χαρακτηριστικά που έχετε
μάθει να περιμένετε, η
εύχρηστη σχεδίασή της
τονίζει το αγαπημένο σας
περιεχόμενο, είτε κάνετε
περιήγηση στο web ή
αναπαραγωγή των πιο
πρόσφατων προγραμμάτων
ψυχαγωγίας μέσω ροής.

Ευκρινής, καθαρή εικόνα
● Απολαύστε ζωντανά χρώματα και έντονες λεπτομέρειες σε κάθε έγγραφο, βίντεο
και email, σε μια οθόνη FHD1 60,45 cm (23,8") - αυτή η οθόνη καλύπτει τα πάντα,
από τις καθημερινές εργασίες μέχρι τις ανάγκες ψυχαγωγίας.
Ποιότητα από κάθε γωνία
● Παρακολουθήστε το αγαπημένο σας περιεχόμενο από οποιαδήποτε γωνία. Αυτή η
οθόνη IPS 60,45 cm (23,8") με γωνίες προβολής έως και 178 μοιρών σάς
προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας που μπορούν να την
απολαύσουν όλοι όσοι βρίσκονται στο δωμάτιο.
Σύγχρονη συνδεσιμότητα
● Εξασφαλίστε την ποιότητα εικόνας που αναζητάτε, χωρίς τα ενοχλητικά κλειδιά
υλικού. Συνδέστε εύκολα τις συσκευές σας με τις θύρες VGA, DVI και HDMI και
απολαύστε ευκρινή και καθαρή εικόνα σε FHD.
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Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
Ο βραχίονας ή το σύστημα επιτοίχιας στήριξης VESA πωλούνται ξεχωριστά.

Φύλλο δεδομένων

HP 24y Display

Οθόνη Full HD / Οθόνη 1080p
Προετοιμαστείτε για εντυπωσιακά γραφικά και ευκρινείς εικόνες με την ασυναγώνιστη ποιότητα αυτής της εκπληκτικής οθόνης FHD.1
Αναβαθμίστε στο καλύτερο
Όπου κι αν στέκεστε, η οθόνη IPS της ΗΡ σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε ευκρινή και ζωντανή εικόνα. Η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια
εικόνας σε όλο το εξαιρετικά ευρύ φάσμα προβολής. Απολαύστε την ίδια εμπειρία προβολής που θα σας πρόσφερε ένα tablet ή άλλη φορητή συσκευή υψηλής
κατηγορίας.
Απολαύστε σε HD
Με δύο θύρες DVI και HDMI, η οθόνη αυτή είναι έτοιμη να συνδεθεί για εντυπωσιακές εικόνες μέσω απρόσκοπτης ψηφιακής σύνδεσης.2
Από το γραφείο στον τοίχο
Η οθόνη είναι εξοπλισμένη με πρότυπο σύστημα ανάρτησης VESA, για να την τοποθετήσετε στον τοίχο ή σε περιστρεφόμενο βραχίονα.3
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Οθόνη HP 24y

Μέγεθος οθόνης

60,45 cm (23,8")

Λόγος διαστάσεων

16:09

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,274 mm

Χρόνος απόκρισης

8 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Ανάλυση

FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης
οθόνης (οριζόντια)

Έως 80 kHz

Συχνότητα σάρωσης
οθόνης (κάθετη)

Έως 60 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης Αντιθαμβωτική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου
στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη; Αντιστατική
Τύπος στοιχείων
εισόδου οθόνης

1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP); 1 HDMI; 1 VGA

Λειτουργίες ασφάλειας
υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5 έως +20°

Προδιαγραφές
περιβάλλοντος

Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό

Τροφοδοσία και
απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100-240 VAC στα 50 - 60 Hz; Κατανάλωση ισχύος: 25 Watt μέγιστη, 22 Watt τυπική;
Κατάσταση αναμονής: 0,5 Watt

Επιλογές ελέγχου
χρήστη οθόνης

Μενού; Μείον ("-"); Συν ("+"); Έλεγχος εισόδου; Τροφοδοσία

Διαστάσεις (π x β x υ)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (με βάση); 54,66 x 4,47x 32,1 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

3,65 kg (με βάση); 3,3 kg (χωρίς βάση)

Πιστοποιήσεις και
συμμορφώσεις

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

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους

Περιεχόμενο
συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI

Βάση VESA

100 mm

Πληροφορίες
παραγγελίας

2YV10AA#ABB: 192018638464; 2YV10AA#A2N:192018638549 ; 2YV10AA#ABT: 192018638501; 2YV10AA#ABU: 192018638471; 2YV10AA#ABV:
192018638525; 2YV10AA#ABY: 192018638495; 2YV10AA#ACQ: 192018638518; 2YV10AA#UUG: 192018638532; 2YV10AA#UUZ:192018638488
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