Fişă tehnică

Monitor HP 24y

Un orizont nou pentru
divertisment
Cu acest monitor cu panou
plat, obţii calitatea superioară
a imaginilor precise şi clare, la
o valoare incredibilă. Cu
caracteristicile elegante la
care te aşteptai, designul
prietenos al acestuia
înnobilează tot conţinutul tău
preferat, indiferent dacă
navighezi pe web sau redai în
flux cel mai recent conţinut de
divertisment.
Imagini clare, precise
● Bucură-te de culori realiste şi de detalii clare pentru fiecare document, material
video şi e-mail, pe un ecran cu diagonala de 60,45 cm (23,8"), în FHD1 – de la
activităţile zilnice până la nevoile tale de divertisment, acest monitor te va mulţumi.
Calitate din orice unghi
● Vizionează conţinutul tău preferat din orice unghi. Acest ecran IPS cu diagonala de
60,45 cm (23,8") are un unghi de vizualizare de 178°, pentru o experienţă de
divertisment extinsă, de care se poate bucura toată lumea din cameră.
Conectivitate modernă
● Obţii calitatea imaginii pe care o căutai, fără a avea nevoie de dongle-uri
supărătoare. Conectează-ţi comod dispozitivele cu porturile VGA, DVI şi HDMI şi
bucură-te de imagini precise, clare, în FHD.
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Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD).
Braţul de montare VESA sau ansamblul de montare pe perete se vând separat.
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HP 24y Display

Afişaj Full HD/afişaj de 1080p
Fii pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate impresionantă, ale acestui monitor FHD uimitor.1
Avansaţi spre superlativ
Indiferent unde stai, un monitor IPS HP oferă imagini clare, pline de viaţă. Tehnologia IPS asigură acurateţe şi consistenţă imaginilor, pe întregul unghi de vizualizare
foarte larg. Bucură-te de aceeaşi experienţă de vizualizare largă de la tabletele şi dispozitivele mobile premium.
O cale mai simplă către HD
Atât cu portul DVI, cât şi cu portul HDMI, acest monitor este gata de conectare, pentru imagini HD splendide, printr-o conexiune digitală cursivă.2
De pe birou, pe perete
Afişajul este echipat cu sistem de montare VESA standard, pentru poziţionare pe perete sau pe braţ rotitor.3
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Monitor HP 24y

Dimensiune ecran

60,45 cm (23,8")

Proporţie dimensiuni

16:09

Tip ecran

IPS iluminat din fundal cu w/LED-uri

Dimensiune pixel

0,274 mm

Timp de răspuns

8 ms gri la gri

Luminozitate

250 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static; 10000000:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Antireflexie; tehnologie IPS; selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator; antistatic

Tip intrare ecran

1 DVI-D (cu suport HDCP); 1 HDMI; 1 VGA

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +20°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 25 W maximum, 22 W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Opţiuni pentru controlul ecranului de
către utilizator

Meniu; minus („-”); plus („+”); control intrare; alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (cu suport); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (fără suport)

Greutate

3,65 kg (cu suport); 3,3 kg (fără suport)

Certificări şi conformităţi

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

Culoarea produsului

Negru

Garanţie

1 an garanţie limitată

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a.; documentaţie; cablu HDMI

Montură VESA

100 mm

Informaţii de comandă
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