Podatkovni list

Zaslon HP 24y

Novo obzorje za zabavo

Ta ploski zaslon z izjemno
vrednostjo zagotavlja ostro in
čisto sliko, po kateri ste
hrepeneli. Z elegantno
podobo, ki ste jo pričakovali,
njegovo uporabniku prijazno
oblikovanje izboljša vso
priljubljeno vsebino, ne glede
na to, ali brskate po internetu
ali pretakate najnovejše
zabavne vsebine.
Ostra in čista slika
● Na zaslonu FHD1 z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) lahko uživate v realističnih
barvah in ostrih podrobnostih vsakega dokumenta, videoposnetka in elektronskega
sporočila; ne glede na to, ali opravljate vsakodnevne naloge ali se zabavate, ta
zaslon skrbi za vaše potrebe.
Kakovost s katerega koli kota
● Svojo priljubljeno vsebino glejte s katerega koli kota. Ta zaslon IPS z diagonalo 60,45
cm (23,8 palca) zagotavlja 178-stopinjske kote gledanja za izkušnjo zabave v velikih
dimenzijah, v kateri lahko uživajo vsi v sobi.
Sodobna povezljivost
● Zagotovite si sliko, ki si jo želite, ne da bi morali uporabiti nadležne ključke. Naprave
priročno povežite prek priključkov VGA, DVI in HDMI ter uživajte v ostri ter čisti sliki
polne visoke ločljivosti.
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Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).
Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
Montažni nosilec VESA ali sklop za stensko montažo sta naprodaj ločeno.
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HP 24y Display

Zaslon Full HD/1080p
Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega zaslona FHD.1
Kosajte se z najboljšimi
Ne glede na to, kje stojite, boste na monitorju HP IPS videli čiste in živahne slike. Tehnologija IPS zagotavlja natančnost slik in skladnost v celotnem spektru gledanja
z izjemno širokim kotom. Uživajte v izkušnji gledanja, ki jo zagotavljajo vrhunski tablični računalniki in mobilne naprave.
Najpreprostejši način za ogled v polni visoki ločljivosti
Ta zaslon je s priključki DVI in HDMI pripravljen na povezovanje prek nemotene digitalne povezave, ki zagotavlja čudovite slike visoke ločljivosti.2
Na mizi in na steni
Zaslon je opremljen s standardno možnostjo namestitve VESA za prikazovanje na steni ali premičnem nosilcu.3
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Zaslon HP 24y

Velikost prikaza

60,45 cm (23,8 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 09

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Razmak slikovnih pik

0,274 mm

Čas odgovora

8 ms iz sive v sivo

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

1 priključek VGA; 1 priključek DVI-D; 1 priključek HDMI

Ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 80 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte
slikovnih pik

Do 60 Hz

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; zaščita
proti statični elektriki

Vrsta zaslonskega vhoda

1 priključek DVI-D (s podporo za HDCP); 1 priključek HDMI; 1 priključek VGA

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do +20°

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez vsebnosti živega srebra; Zaslon brez vsebnosti arzena

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 voltov izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 25 W, običajno 22 W; stanje pripravljenosti: 0,5 W

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona Meni; minus (»–«); plus (»+«); upravljanje vhodnega signala; vklop/izklop
Mere (š x g x v)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (s stojalom); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (brez stojala)

Teža

3,65 kg (s stojalom); 3,3 kg (brez stojala)

Certifikati in skladnost

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoftovo potrdilo WHQL za Win-10, Win-8, Win-7

Barva izdelka

Črno

Garancija

Enoletna omejena garancija

Vsebina škatle

Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI

Nosilec VESA

100 mm

Informacije o naročanju

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

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
maj 2018

