Záznamový list

Monitor HP 24y

Nový horizont zábavy

Získajte s týmto plochým
monitorom ostrú a jasnú
kvalitu, po akej túžite, za
neuveriteľnú cenu. Vďaka
očakávaným štýlovým
funkciám v používateľsky
prívetivom dizajne sa zvýši
kvalita všetkého vášho
obľúbeného obsahu, či už
prehliadate web, alebo
streamujete najnovšiu
zábavu.
Ostrý a jasný obraz
● Vychutnajte si realistickú farbu a ostré detaily každého dokumentu, videa a e-mailu
na 60,45 cm (23,8-palcovej) obrazovke s rozlíšením FHD1 – tento monitor vám bude
vyhovovať vo všetkom, od každodenných úloh až po zábavu.
Kvalita z každého uhla
● Sledujte obľúbený obsah z ľubovoľného uhla. Táto obrazovka IPS s uhlopriečkou
60,45 cm (23,8") zabezpečí 178° zorné uhly, čím rozširuje možnosti zábavy pre
každého v miestnosti.
Moderné spôsoby pripojenia
● Získajte požadovanú kvalitu obrazu bez používania otravných hardvérových kľúčov.
Jednoducho pripájajte zariadenia pomocou portov VGA, DVI a HDMI a vychutnávajte
si ostrý a jasný obraz s rozlíšením FHD.

1
2
3

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
Montážne rameno alebo zostava na montáž na stenu VESA sa predáva samostatne.
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HP 24y Display

Displej s rozlíšením Full HD 1 080p
Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s rozlíšením FHD.1
Postúpte na najvyššiu priečku.
Bez ohľadu na to, odkiaľ sa pozeráte, monitor HP IPS poskytuje jasné a živé obrazy. Technológia IPS zabezpečí presnosť obrazu a jednotnosť v celom ultra-širokom
spektre zobrazenia. Vychutnajte si rovnaké širokouhlé sledovanie ako s luxusnými tabletmi a mobilnými zariadeniami.
Najjednoduchší spôsob k HD
S portmi DVI a HDMI je tento monitor pripravený na brilantný obraz HD cez stále digitálne pripojenie.2
Zo stola na stenu
Displej podporuje štandard VESA na zavesenie na stenu alebo na otočné rameno.3
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Monitor HP 24y

Veľkosť obrazovky

60,45 cm (23,8")

Aspect ratio (Pomer strán)

16 : 9

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Veľkosť pixelu

0,274 mm

Doba odozvy

8 ms sivá – sivá

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1000:1 staticky; 10000000:1 dynamický

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Signál vstupu videa

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(vertikálnu)

do 60 Hz

Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Prepínanie v rovine; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom;
Antistatický

Typ vstupu pre displej

1 DVI-D (s podporou HDCP); 1 HDMI; 1 VGA

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +20°

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu;

Zdroj napájania a požiadavky na
napájanie

Vstupné napätie: 100 – 240 V (striedavý prúd) pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 25W (maximálne), 22W (typicky); Pohotovostný režim: 0,5 W

Možnosti ovládania displeja

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“); Ovládanie vstupu; Napájanie

Rozmery (š x h x v)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (so stojanom); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (bez stojana)

Hmotnosť

3,65 kg (so stojanom); 3,3 kg (bez stojana)

Certifikáty a povolenia

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

Farba produktu

Čierna

Záruka

Obmedzená záruka 1 rok

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel; Dokumentácia; Kábel HDMI

Montážny systém VESA

100 mm

Informácie o objednávaní

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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