Datablad

HP 24y skärm

En ny horisont när det
gäller underhållning
Du får den klara och tydliga
bild du vill ha på denna platta
skärm som ger bra valuta för
pengarna. Den
användarvänliga designen har
de egenskaper du kan
förvänta dig och lyfter allt
innehåll en nivå, oavsett om
du surfar på webben eller
direktuppspelar den senaste
underhållningen.
Klar och tydlig bild
● Njut av verklighetstrogna färger och tydliga detaljer i alla dokument, videofilmer och
e-postmeddelanden på en 60,45 cm (23,8 tum) FHD-skärm1. Den här bildskärmen
fixar allt från vardagliga uppgifter till underhållning.
Kvalitet ur alla perspektiv
● Titta på favoriterna från alla vinklar. Den här IPS-skärmen på 60,45 cm (23,8 tum)
har en betraktningsvinkel på 178 grader, vilket ger en otrolig
underhållningsupplevelse för alla i rummet.
Modern anslutningsteknik
● Få den bildkvalitet du vill ha utan irriterande donglar. Anslut enheter enkelt via VGA-,
DVI- eller HDMI-porten och njut av klar och tydlig bild i FHD.
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Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder.
VESA-monteringsarm eller väggmonteringssats säljs separat.
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HP 24y Display

Full HD-skärm/1080p-skärm
Var beredd på förstklassiga och skarpa bilder med oförglömlig kvalitet med denna fantastiska full HD-skärm.1
Skaffa dig det bästa
Oavsett var du befinner dig ger en HP IPS-skärm tydliga, levande bilder. IPS-teknik säkerställer bildvisningens precision och konsekvens över hela det extra breda
spektrumet. Njut av samma breda visningsupplevelse som på förstklassiga plattor och mobila enheter.
En enklare väg till HD
Med både DVI- och HDMI-port är den här bildskärmen redo för lysande HD-bilder över en smidig, digital anslutning.2
Från skrivbordet till väggen
Skärmen är utrustad med VESA-standardupphängning för att fästas på väggen eller på en vridningsbar arm.3
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Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder.
VESA-monteringsarm eller väggmonteringssats säljs separat.
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HP 24y skärm

Bildskärmsstorlek

60,45 cm (23,8 tum)

Höjd-bredd-förhållande

16:09

Bildskärmstyp

IPS m LED-belysning

Pixelstorlek

0,274 mm

Svarstid

8 ms grått till grått

Ljusstyrka

250 cd/m²

Bildkvot

1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Videoinsignal

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Upplösning

FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)

Upp till 80 kHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 60 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren;
Antistatisk

Typ av bildskärmsingång

1 DVI-D (med stöd för HDCP); 1 HDMI; 1 VGA

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +20 °

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt glas i bildskärm

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 25 W maximalt, 22 W normalt; Vänteläge: 0,5 W

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Meny; Minus (”-”); Plus (”+”); Inmatningskontroll; Ström

Yttermått (b x d x h)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (med stativ); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (utan stativ)

Vikt

3,65 kg (med stativ); 3,3 kg (utan stativ)

Certifieringar och överensstämmelser

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

Produktens färg

Svart

Garanti

1 års begränsad garanti

Förpackningens innehåll

Strömkabel; Dokumentation; HDMI-kabel

VESA-fäste

100 mm

Beställningsinfo
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