Veri sayfası

HP 24y Ekran

Eğlencede yeni bir ufuk
açılıyor
Bu düz panel ekranla sahip
olmak istediğiniz canlı, net
görüntü kalitesini inanılmaz
bir fiyata elde edin.
Beklediğiniz zarif özellikleri
içeren kullanıcı dostu tasarımı,
siz web'de gezinirken veya en
son eğlence içeriklerinin
akışını gerçekleştirirken tüm
favori içeriklerinizi üst düzeye
taşır.
Canlı, net görüntü
● Her belge, video ve e-posta için gerçeğe yakın renkler ve keskin detayların keyfini
60,45 cm (23,8 inç) diyagonal ekranda FHD1 olarak çıkarın. Bu ekran, günlük
işlerinizden eğlenceye kadar her türlü ihtiyacınızı karşılar.
Her açıdan kalite
● Favori içeriğinizi herhangi bir açıdan izleyin. Bu 60,45 cm (23,8 inç) diyagonal IPS
ekran, odadaki herkesin ortak olabileceği kapsayıcı bir eğlence deneyimi için 178
derecelik görüntüleme açılarına sahiptir.
Modern bağlantı
● Aradığınız görüntü kalitesini can sıkıcı donanım kilitlerine ihtiyaç duymadan elde edin.
VGA, DVI ve HDMI bağlantı noktalarıyla aygıtlarınızı kolayca bağlayın ve canlı, net bir
görüntünün keyfini FHD olarak çıkarın.
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Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
VESA montaj kolu veya duvar montaj düzeneği ayrı satılır.
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HP 24y Display

Full HD ekran / 1080p ekran
Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net görüntülere hazır olun.1
En iyiye yönelin
Nereye koyarsanız koyun, HP IPS monitör net ve canlı görüntüler sunar. IPS teknolojisi, son derece geniş bir görüş yelpazesinde görüntü doğruluğu ve tutarlılığı
sağlar. Yalnızca en iyi tablet ve mobil aygıtlarda elde edebileceğiniz geniş görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.
HD'ye ulaşmanın kolay yolu
DVI ve HDMI bağlantı noktalarına sahip olan bu ekran sorunsuz dijital bağlantı üzerinden muhteşem HD görüntüler sunmak için bağlanmaya hazırdır.2
Masanızdan alıp duvara takın
Ekran, duvarda veya döndürme kolu üzerinde kullanım için standart VESA montaj birimiyle donatılmıştır.3
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HP 24y Ekran

Ekran boyutu

60,45 cm (23,8")

En boy oranı

16:09

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Piksel

0,274 mm

Yanıt süresi

8 ms gri-gri

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 10000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

80 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

60 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Düzlem içi geçiş; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Antistatik

Ekran Giriş Türü

1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 HDMI; 1 VGA

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +20°

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen arkadan aydınlatmalı LED ekran; Arsenik İçermeyen Ekran Camı

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 25W maksimum, 22W tipik; Bekleme modu: 0,5 W

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); Giriş Denetimi; Güç

Boyutlar (g x d x y)

54,66 x 20,99 x 40,51 cm (ayaklı); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (ayaksız)

Ağırlık

3,65 kg (ayaklı); 3,3 kg (ayaksız)

Sertifikalar ve uyumluluklar

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoft WHQL Sertifikası Windows 10, Windows 8, Windows 7

Ürün rengi

Siyah

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; Belgeler; HDMI kablosu

VESA montaj

100 mm
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