Karta produktu

Monitor HP 24y

Nowe horyzonty rozrywki

Uzyskaj ostry, wyraźny obraz,
jakiego potrzebujesz, dzięki
temu płaskiemu monitorowi
w atrakcyjnej cenie. Stylowa i
przyjazna dla użytkownika
konstrukcja uatrakcyjnia
wszystkie ulubione treści –
zarówno podczas
przeglądania stron
internetowych, jak i
przesyłania strumieniowego
najnowszych treści
rozrywkowych.

Ostry, wyraźny obraz
● Realistyczne kolory i wyraźne szczegóły każdego dokumentu, wideo i wiadomości
e-mail na ekranie FHD1 o przekątnej 23,8″ (60,45 cm) – ten monitor spełni wszystkie
wymagania od codziennych zadań po rozrywkę.
Wysoka jakość obrazu pod każdym kątem
● Oglądaj ulubione treści pod każdym kątem. Ten monitor IPS o przekątnej 23,8″
(60,45 cm) oferuje kąty widzenia na poziomie 178°, które zapewnią niezapomniane
wrażenia wszystkim osobom w pokoju.
Nowoczesna łączność
● Jakość obrazu, jakiej poszukujesz, bez irytujących kluczy sprzętowych. Wygodne
podłączanie urządzeń do portów VGA, DVI i HDMI oraz ostry, wyraźny obraz w
rozdzielczości FHD.
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Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
Zestaw ramienia mocującego lub mocowania ściennego VESA jest sprzedawany oddzielnie.

Karta produktu

HP 24y Display

Ekran Full HD/1080p
Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.1
Wykonaj krok w najlepszym kierunku
Bez względu na pozycję użytkownika monitor HP IPS zapewnia wyraźny, żywy obraz. Technologia IPS zapewnia precyzyjne wyświetlanie obrazu o stałej jakości
dzięki bardzo szerokim kątom wyświetlania. Jakość obrazu porównywalna z najlepszymi tabletami i urządzeniami przenośnymi dostępnymi na rynku.
Prostszy sposób korzystania z HD
Dzięki cyfrowym portom DVI i HDMI ten monitor jest błyskawicznie gotowy do wyświetlania obrazu HD z niesamowitą jakością.2
Przenieś monitor z biurka na ścianę
Monitor jest wyposażony w standardowe mocowanie VESA umożliwiające montaż na ścianie lub ramieniu obrotowym.3
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Monitor HP 24y

Wielkość wyświetlacza

60,45 cm (23,8")

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,274 mm

Czas odpowiedzi

8 ms (od szarości do szarości)

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

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

Rozdzielczość

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 80 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 60 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antystatyczna

Typ wejścia ekranu

1 port DVI-D (z obsługą HDCP); 1 porty HDMI; 1 port VGA

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: Od -5 do +20°

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V pr. zm. przy 50–60 Hz; Zużycie energii: maks. 25W, w typowych warunkach 22W; Tryb gotowości: 0,5 W

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”); Ustawienia sygnału wejściowego; Zasilanie

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

54,66 × 20,99 × 40,51 cm (z podstawą); 54,66 × 4,47 × 32,1 cm (bez podstawy)

Waga

3,65 kg (z podstawą); 3,3 kg (bez podstawy)

Certyfikaty i normy

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7)

Kolor produktu

Czarny

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja

Zawartość opakowania

Przewód zasilający AC; Dokumentacja; Przewód HDMI

Mocowanie VESA

100 mm
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