Adatlap

HP 24fh kijelző

Hihetetlenül vékony.
Ellenállhatatlanul
kedvező ár.
Az eddigi legvékonyabb LCD
kijelzőnk szemet
gyönyörködtetően karcsú
kialakítású. A szinte bármely
szögből nézve éles, ragyogó
képet biztosító kijelző
rendkívül kedvező áron
vásárolható meg.
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Vonzó, ultravékony kialakítás
● A lehető legvékonyabb, látványos kialakítás. Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnket
nagy szilárdságú, könnyű fém innovatív felhasználásával alkottuk meg.1
Széltől szélig lenyűgöző
● A rendkívül széles betekintési szögnek és a ragyogó, 1920 x 10802 képpontos
felbontásnak köszönhetően ez a széltől szélig tartó kijelző széles körű
szórakoztatást nyújt, és zökkenőmentesen használható több kijelzős
elrendezésekben.
Szórakoztató funkciók széles választéka
● Ha a kijelzőn látható színeket nem lehet megkülönböztetni a valóságtól, az
csodálatosan élénk képeket eredményez. A Technicolor-színminősítéssel a színek
pontossága mindig garantált.

A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
A FreeSync az FHD kijelzőkön elérhető AMD-technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy
szakadozását. A DisplayPort™ Adaptive-Sync technológiával kompatibilis monitor, AMD Radeon™ grafikus kártya és/vagy AMD A-Series APU szükséges. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (vagy újabb) szükséges. Az adaptív
frissítési gyakoriság kijelzőnként eltér.
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A FreeSync™ csak DisplayPort-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el. A FreeSync az FHD vagy QHD kijelzőkön elérhető AMD® technológia, amely a grafikus kártya képkockasebességéhez igazítja a kijelző frissítési
gyakoriságát, így megakadályozza a játékok vagy videók akadozását és/vagy szakadozását. A DisplayPort™ Adaptive-Sync technológiával kompatibilis monitor, AMD® Radeon™ grafikus kártya és/vagy A sorozatú AMD®
APU szükséges. AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (vagy újabb) szükséges. Az adaptív frissítési gyakoriság kijelzőnként eltér.
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Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
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Termékjellemzők
Full HD kijelző/1080p felbontású kijelző
Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn.1
Hihetetlenül részletgazdag képalkotás
A lenyűgöző képtisztaságot a 10 000 000:1-es kontrasztarány biztosítja, amely mélyebb feketéket, ragyogóbb fehéreket és élesebb színeket eredményez.4
Csillogásmentes panel
A csillogásmentes panelnek köszönhetően egyszerre élvezheti a napsütést és a kedvenc tartalmát. Nem tükröződő és matt felületű, így még kültéri használat
esetén is kevésbé csillog.
Alacsony kékfénykibocsátás
Az alacsony kékfény-kibocsátású üzemmód finoman egy melegebb spektrum felé tolja el a kijelző színeit, miközben természetesebbé teszi a fehéreket, és kevésbé
erőlteti meg a szemet.2
Váltson a legkiválóbb termékre
A HP IPS monitor tiszta, élénk képet biztosít bármilyen betekintési szögből. Az IPS technológia biztosítja a képek pontosságát és állandó minőségét minden
betekintési szögből. A prémium minőségű táblagépek és mobileszközök betekintési élményét élvezheti.
Kompakt, karcsú kialakítás
Minden, amire szüksége van, egyetlen elegáns csomagban. Egyetlen fali csatlakozója van, így nincs kábeltenger. A vékony kivitel nagyobb teret enged a kiváló
felhasználói élménynek.
Modern kialakítás
A karcsú kialakítású korszerű kijelző tökéletesen illik a legújabb eszközökhöz, és zökkenőmentesen válik a modern otthon részévé.
Kifogástalan megjelenítés
Az egyenletes 5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő az akadozások és az elmosódások csökkentésével valósághű videó- és játékélményt biztosít.
AMD® FreeSync™ technológia
A különbség jól látható és érezhető a folytonos, rövid válaszidejű játékélmény során. A frissítési gyakoriságot a GPU-val szinkronizáló AMD® FreeSync™
technológiának köszönhetően a képernyő akadozása, a bemeneti késleltetés és az akadozás a múlté.3
Állítható megjelenítés
Az 5°-kal előre- és 25°-kal hátradönthető képernyőt személyes igényeihez igazíthatja.
Kifogástalan megjelenítés
Hihetetlenül részletgazdag képalkotás
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HP 24fh kijelző

Képernyőméret

23,8 hüvelyk

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

IPS

Képponttávolság

0,274 mm

Válaszidő

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással)

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

1000:1 statikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 86 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 75 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; Plug and Play; Felhasználó által programozható; AMD FreeSync™

Megjelenítőeszköz bemeneti típusa

1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 1 VGA

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas

Képernyő mozgatási szöge

Forgathatóság: ±45°; Döntés: –5 és +21° között

Környezeti specifikációk

Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalom; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás

Energiahatékonyság

Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 19 W; Éves energiafogyasztás: 28 kWh; Készenlét: 0.23 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0.17 W

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü; Tápellátás; Hangerő -; Hangerő +; Bemeneti vezérlés; Megjelenítési módok

Méretek (sz x mé x ma)

53,98 x 4,02 x 32,3 cm

Méret feljegyzés (metrikus)

Állvány nélkül.

Termékméret (állvánnyal, metrikus)

53,98 x 19,36 x 45,99 cm

Súly

4,04 kg

Működési hőmérséklet tartomány

5–35°C

Működési páratartalom tartomány

20–80%, nem lecsapódó

Tanúsítványok és megfelelőségi információ 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
Gyártó ország

Készült Kínában

A csomag tartalma

Hálózati tápkábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; VGA-kábel; Tápegység

Rendelési tudnivalók

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

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az ENERGY STAR® név és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a
DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C™ az USB Implementers
Forum védjegye.
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