Folha de Dados

Monitor HP 24y

Novos horizontes para o
entretenimento
Desfrute de imagens nítidas e
cristalinas com a qualidade
que tanto pretende neste
monitor de ecrã plano
incrivelmente acessível. Com
características elegantes a
que se habituou, o seu design
intuitivo enaltece todos os
seus conteúdos favoritos,
quer esteja a navegar na
Internet ou a assistir aos seus
programas de entretenimento
mais recentes.

Imagens nítidas e cristalinas
● Desfrute de cores e pormenores nítidos e realistas em cada documento, vídeo e
mensagem de e-mail num monitor FHD de 23,8 polegadas (60,45 cm)1. Desde
realizar as suas tarefas diárias ou satisfazer as suas necessidades de
entretenimento, este monitor é ideal para si.
Qualidade a partir de qualquer ângulo
● Visualize os seus conteúdos favoritos a partir de qualquer ângulo. Este monitor IPS
de 23,8 polegadas (60,45 cm) apresenta conteúdos com um campo de visualização
de 178° para uma incrível experiência de entretenimento.
Conectividade moderna
● Desfrute da qualidade de imagem pretendida sem recurso a dongles. Ligue
facilmente os seus dispositivos através de portas VGA, DVI e HDMI e desfrute de
imagens nítidas e cristalinas em FHD.
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Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
Braço de montagem VESA ou conjunto de instalação em parede vendidos em separado.
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HP 24y Display

Ecrã Full HD/Ecrã 1080p
Esteja preparado para desfrutar de imagens brilhantes e nítidas com a inesquecível qualidade deste fantástico monitor com ecrã FHD.1
Obtenha o melhor
Independentemente de onde estiver, um monitor IPS da HP proporciona imagens claras e vívidas. A tecnologia IPS garante a precisão de imagem e consistência ao
longo do espectro de visualização ultra-amplo. Usufrua da mesma experiência de visualização ampla obtida em dispositivos móveis e tablets de gama alta.
Uma forma mais fácil de desfrutar de conteúdos em HD
Com as portas DVI e HDMI, este monitor está preparado para apresentar imagens HD brilhantes através de uma ligação digital perfeita.2
Fora da secretária e na parede
O monitor está equipado com montagem VESA normal, para que possa ser instalado na parede ou num braço giratório.3
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Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
Braço de montagem VESA ou conjunto de instalação em parede vendidos em separado.
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Monitor HP 24y

Tamanho do ecrã

60,45 cm (23,8 pol.)

Proporção

16:09

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,274 mm

Tempo de resposta

8 ms cinza para cinza

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 80 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 60 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Tecnologia In-plane Switching (IPS); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador;
Antiestático

Tipo de Entrada de Ecrã

1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 HDMI; 1 VGA

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +20°

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro do ecrã sem arsénico

Cabo de alimentação e requisitos de
energia

Tensão de entrada: 100-240 V CA (a 50-60 Hz); Consumo de energia: 25 W (máximo), 22 W (típico); Modo de suspensão: 0,5 W

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador Menu; Menos ("-"); Mais ("+"); Controlo de entrada; Ligar/Desligar
Dimensões (largura x profundidade x
altura)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (com suporte); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (sem suporte)

Peso

3,65 kg (com suporte); 3,3 kg (sem suporte)

Certificações e conformidades

CB; TUV LBL; CEL; CECP; SEPA; REEE; Certificação Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7

Cor de produto

Preto

Garantia

Garantia limitada de 1 ano

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação de CA; Documentação; Cabo HDMI

Montagem VESA

100 mm
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