גיליון נתונים

צג HP 24y
אופק חדש עבור בידור

קבל את איכות התמונה החדה
והברורה שאתה שואף לקבל
בערך יוצא מן הכלל עם צג
שטוח זה .עם מאפיינים
אופנתיים שכבר למדת לצפות
להם ,זהו עיצוב ידידותי
למשתמש המעלה את איכות
התוכן המועדף עליך ,בין אם
אתה גולש באינטרנט או
מזרים את הבידור החדש
ביותר.

תמונה חדה וברורה
●
באפשרותך ליהנות מצבע מציאותי ופרטים חדים בכל מסמך ,סרטון וידאו והודעת דואר אלקטרוני
במסך בגודל  60.45ס"מ ) 23.8אינץ'( באלכסון באיכות  - 1FHDהחל ממשימות יומיומיות וכלה בצורכי
הבידור שלך ,צג זה עונה על כל צרכיך.
איכות מכל זווית
● צפה בתוכן המועדף עליך מכל זווית .מסך  IPSזה בגודל  60.45ס"מ )" (23.8באלכסון מספק זווית
צפייה של  178°עבור חוויית בידור מקיפה שכל אחד בחדר יכול ליהנות ממנה.
קישוריות מודרנית
●
קבל את איכות התמונה שאתה מעוניין בה ללא צורך בתוספים מציקים .חבר את ההתקנים שלך
בנוחות באמצעות יציאות  DVI ,VGAו HDMI-ותוכל ליהנות מתמונה חדה וברורה באיכות .FHD
●

●

●

●

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD
] [2דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה.
 3זרוע תלייה של  VESAאו הרכבה לתלייה על קיר נמכרים בנפרד.

היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג
מדהים זה באיכות .FHD
לא משנה היכן אתה עומד ,צג  IPSשל  HPמספק תמונות ברורות ומלאות חיים .טכנולוגיית IPS
מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד .באפשרותך ליהנות מאותה
חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.
עם יציאות  DVIו ,HDMI-צג זה מוכן להתחבר לקבלת תצוגות ויזואליות מרהיבות של  HDבאמצעות
חיבור דיגיטלי חלק.
הצג כולל תבנית הרכבה סטנדרטית של  VESAלצורך תלייה על הקיר או על זרוע מסתובבת.
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גודל תצוגה

 60.45ס"מ )"(23.8

יחס רוחב-גובה

16:09

סוג תצוגה

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.274מ"מ

זמן תגובה לרענון

 8אלפיות השניה  -אפור לאפור

בהירות

250 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת  ;VGAיציאת  ;DVI-Dיציאת HDMI

רזולוציה

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 80 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  60הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי;

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +20°

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב -6050-הרץ; צריכת חשמל 25 :ואט לכל היותר 22 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :ואט

חיסכון באנרגיה

גודל אלכסוני נראה לעין 60.45 :ס"מ )" ;(23.8רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

תפריט; מינוס )" ;("-פלוס )" ;("+בקרת הזנה; הפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 40.51 x 20.99 x 54.66ס"מ )עם מעמד(;  32.1 x 4.47 x 54.66ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 3.65ק"ג )עם מעמד(;  3.3ק"ג )ללא מעמד(

אישורים ותאימות

 ;WEEE ;CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPAאישור  Microsoft WHQLעבור Win-7 ,Win-8 ,Win-10

צבע מוצר

שחור

אחריות

אחריות מוגבלת למשך שנה אחת

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל HDMI

מתקן תלייה VESA

 100מ"מ

מידע להזמנה
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