Спецификация

Дисплей HP 24fh

Невъзможно тънък.
Неустоимо достъпен.
Най-тънкият ни LCD дисплей
досега привлича погледите
с невероятно компактния си
дизайн. Яркият, жив образ
остава непроменен от почти
всеки зрителен ъгъл на този
дисплей, предлаган на
изключително достъпна
цена.
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Привлекателен, ултра тънък дизайн
● Разширяващ границите тънък дисплей със завладяващ дизайн. Благодарение
на свойствата на този нов изключително устойчив и лек метал успяхме да
създадем най-тънкия LCD дисплей досега.1
Зашеметяващ от край до край
● Благодарение на широкия зрителен ъгъл и високата резолюция 1920 x 10802,
този дисплей от край до край ви осигурява вдъхновяващи преживявания и
различни настройки без усилия.
Пълен с функции за развлечение
● Когато цветовете на дисплея ви са същите като в реалния живот, резултатът е
красиви, ярки образи, на които да се наслаждавате. Благодарение на
сертификата Technicolor Color качеството на цветовете е винаги гарантирано.

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
FreeSync е технология на AMD, която се използва при Full HD и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на
опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно
синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.
3
FreeSync™ е налице само при свързване към Display Port. FreeSync е технология на AMD®, която се използва при FHD или QHD дисплеи, и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при
игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD® Radeon™ и/или
допълнителен процесор, съвместим с AMD® A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на
опресняване варира според дисплея.
4
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
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Характеристики на продукта
Full HD дисплей / 1080p дисплей
Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на този зашеметяващ Full HD дисплей.1
Съвършенство до най-малкия детайл
Удивителната яснота се осигурява от динамичното съотношение на контраста 10 000 000:1 за по-наситено черно, по-ярко бяло и по-отчетливи цветове.4
Противоотражателен панел
Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този противоотражателен панел. Без отражения и с нисък блясък, за да получавате
по-малко отблясъци, докато сте навън.
Ниско ниво на синя светлина
Използването на режима за ниско ниво на синя светлина променя цветовете на дисплея Ви към по-топъл спектър, като същевременно прави белите
цветове по-естествени и натоварва по-малко очите.2
Подгответе се за най-доброто
Където и да застанете, IPS мониторите HP осигуряват ясни и ярки изображения. IPS технологията гарантира прецизност и консистенция на изображенията
при изключително широк зрителен спектър. Насладете се на същото изживяване при широк зрителен ъгъл като с най-добрите таблети и мобилни
устройства.
Компактен, елегантен дизайн
Вземете всичко, от което се нуждаете, в едно елегантно предложение. Единичното свързване към контакта в стената елиминира безпорядъка от кабели.
Тънкият дизайн ви осигурява повече пространство за по-добро изживяване.
Модерен дизайн
Със своя тънък дизайн този съвременен дисплей е чудесна добавка към най-новото Ви устройство и идеално се вписва в съвременния дом.
Без ограничения
Видеоклиповете и игрите оживяват с по-малко насичания и размазвания за реалистично възпроизвеждане с плавно време за реакция от 5 милисекунди от
сиво до сиво.
Технология AMD® FreeSync™
Вижте и почувствайте разликата с плавния, адаптивен начин на игра. Като синхронизира честотата на опресняване с Вашия графичен процесор, AMD®
FreeSync™ праща в историята насичането на дисплея, закъснението при въвеждане и накъсванията на екрана.3
Регулирайте вашия изглед
Регулирайте екрана според личните си предпочитания от 5° предно до 25° задно накланяне.
Без ограничения
Smooth and quick 5 milliseconds gray-to-gray transitions.

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
FreeSync е технология на AMD, която се използва при Full HD и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване
на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно синхронизиране
(Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.
3 FreeSync™ е налице само при свързване към Display Port. FreeSync е технология на AMD®, която се използва при FHD или QHD дисплеи, и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при
игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD® Radeon™ и/или
допълнителен процесор, съвместим с AMD® A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на
опресняване варира според дисплея.
4 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
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Дисплей HP 24fh

Размер на дисплея

23,8 инча

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

IPS

Гъстота на пикселите

0,274 мм

Чакане на отговор

5 мсек. от сиво до сиво (с overdrive)

Яркост

300 cd/m²

Коефициент на контраста

1000:1 статичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 86 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 75 Hz

Характеристики на дисплея

Противоотражателно покритие; Избор на език; Plug and Play; Потребителско програмиране; AMD FreeSync™

Входен тип на дисплея

1 HDMI 1.4 (с HDCP поддръжка); 1 VGA

Функции за физическа защита

Готов за устройство за заключване

Ъгъл на местене на дисплея

Завъртане: ±45°; Наклон: от -5 до +21°

Данни за околната среда

Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени; Подсветка на дисплея без живак

Енергийна ефективност

Консумация на енергия при режим „вкл.“: 19 W; Годишна консумация на енергия: 28 kWh; Режим на готовност: 0.23 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“):
0.17 W

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Меню; Захранване; Сила на звука -; Сила на звука +; Управление на входящия сигнал; Режими за преглед

Размери (ш x д x в)

53,98 x 4,02 x 32,3 см

Бележка размери (метрични)

Без стойка.

Размери на продукта (с
поставка,метрични)

53,98 x 19,36 x 45,99 см

Тегло

4,04 кг

Дапазон на експлоатационната
температура

От 5 до 35°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

От 20 до 80% без кондензация

Сертификати и съвместимост

Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; China Energy Label (CEL) Grade 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; KCC;
Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Low blue light

Страна на произход

Произведено в Китай

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток; Документация; HDMI кабел; VGA кабел; Адаптер за захранване;

Информация за поръчки

4HZ37AA#ABB: 192545628211; 4HZ37AA#UUG: 192545628280; 4HZ37AA#ABT: 192545628259; 4HZ37AA#ABV: 192545628273; 4HZ37AA#A2N: 192545628297;
4HZ37AA#ACQ: 192545628266; 4HZ37AA#UUZ: 192545628235; 4HZ37AA#ABU: 192545628228

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието
на настоящото. ENERGY STAR® и марката ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на Американската агенция за опазване на околната среда.
DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са търговски марки, собственост на Асоциацията за видео електронни стандарти (VESA®) в САЩ и други държави. USB
Type-C™ е търговска марка на форума на организациите, внедряващи USB.

