Fişă tehnică

Monitor HP 24fh

Imposibil de subţire. Preţ
irezistibil.
Cel mai subţire monitor LCD
din gama noastră are un
design atractiv, care încântă
privirea. Iar vizualizarea clară
din aproape orice unghi se
livrează la un preţ foarte
accesibil.
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Design atractiv, ultrasubţire
● Subţire dincolo de limite, cu un design atrăgător. Utilizând în mod inovator metalul
uşor, foarte rezistent, am creat cel mai subţire afişaj LCD din gama noastră.1
Uimitor de la o margine la alta
● Cu unghiuri de vizualizare ultra-largi şi rezoluţie strălucitoare, de 1920 x 10802,
acest afişaj din margine în margine asigură o experienţă de divertisment extinsă la
configuraţii cu mai multe afişaje.
Plin de caracteristici de divertisment
● Când culorile de pe afişaj nu pot fi deosebite de cele din realitate, rezultatul este o
imagine în culori vii, minunate. Cu certificare Technicolor pentru culori, precizia
acestora este asigurată de fiecare dată.

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
FreeSync este o tehnologie AMD utilizată la afişajele FHD, concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau întreruperile de imagine din jocuri şi videoclipuri, prin blocarea frecvenţei de reîmprospătare a unui afişaj la
frecvenţa cadrelor plăcii grafice. Sunt necesare un monitor, o placă grafică AMD Radeon™ şi/sau o unitate APU AMD A-Series compatibile cu DisplayPort™ Adaptive-Sync. Este necesar AMD Catalyst™ 15.2 Beta (sau mai
nou). Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de afişaj.
3
Tehnologia FreeSync™ este disponibilă numai când monitorul este conectat prin Display Port. FreeSync este o tehnologie AMD® utilizată la monitoarele FHD sau QHD şi este concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau
întreruperile de imagine din jocuri şi imagini video, prin blocarea ratei de reîmprospătare a unui ecran la valoarea cadenţei de cadre a plăcii grafice. Sunt necesare un monitor, o placă grafică AMD® Radeon™ şi/sau o
unitate APU AMD® A-Series compatibile cu DisplayPort™ Adaptive-Sync. Este necesar AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (sau mai nou). Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de monitor.
4
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
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Caracteristicile produsului
Afişaj Full HD/afişaj de 1080p
Fii pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate impresionantă, ale acestui monitor FHD uimitor.1
Detalii extreme
Claritatea uimitoare este redată cu un raport de contrast dinamic de 10.000.000:1, cu nuanţe mai intense de negru, cu alb mai strălucitor şi culori mai clare.4
Panou antireflexie
Bucuraţi-vă de soare şi de conţinutul preferat cu acest panou antireflexie. Nereflectant şi având un luciu scăzut, reduce strălucirea luminii când sunteţi afară.
Lumină albastră slabă
Utilizarea modului Lumină albastră slabă schimbă subtil culorile afişajului într-un spectru mai cald, făcând nuanţele de alb mai naturale şi punând mai puţină
presiune asupra ochilor.2
Avansaţi spre superlativ
Indiferent unde stai, un monitor IPS HP oferă imagini clare, pline de viaţă. Tehnologia IPS asigură acurateţe şi consistenţă imaginilor, pe întregul unghi de vizualizare
foarte larg. Bucură-te de aceeaşi experienţă de vizualizare largă de la tabletele şi dispozitivele mobile premium.
Design atractiv, compact
Obţii tot ce ai nevoie într-un pachet elegant. O singură conexiune de perete elimină învălmăşeala de cabluri. Designul subţire îți oferă mai mult spaţiu, pentru condiţii
de lucru îmbunătăţite.
Design modern
Cu un design atractiv, acest monitor contemporan completează perfect cel mai recent dispozitiv al tău şi se integrează fără probleme în locuinţa modernă.
Vizibilitate largă
Filmele şi jocurile sunt redate cu mai puţine neclarităţi, mai realist, graţie timpului de răspuns gri-la-gri de 5 milisecunde.
Tehnologia AMD® FreeSync™
Vezi şi simţi diferenţa în cursivitatea şi viteza de răspuns a jocurilor. Prin sincronizarea frecvenţei de reîmprospătare cu unitatea GPU, AMD® FreeSync™ face ca
întreruperile de afişare, răspunsul întârziat şi ruperile de imagine să devină istorie.3
Vizualizare reglabilă
Reglaţi ecranul în funcţie de preferinţele personale, cu o înclinare de 5° în faţă sau 25° în spate.
Vizibilitate largă
Detalii extreme

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
FreeSync este o tehnologie AMD utilizată la afişajele FHD, concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau întreruperile de imagine din jocuri şi videoclipuri, prin blocarea frecvenţei de reîmprospătare a unui afişaj la
frecvenţa cadrelor plăcii grafice. Sunt necesare un monitor, o placă grafică AMD Radeon™ şi/sau o unitate APU AMD A-Series compatibile cu DisplayPort™ Adaptive-Sync. Este necesar AMD Catalyst™ 15.2 Beta (sau mai
nou). Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de afişaj.
3
Tehnologia FreeSync™ este disponibilă numai când monitorul este conectat prin Display Port. FreeSync este o tehnologie AMD® utilizată la monitoarele FHD sau QHD şi este concepută pentru a elimina fluctuaţiile şi/sau
întreruperile de imagine din jocuri şi imagini video, prin blocarea ratei de reîmprospătare a unui ecran la valoarea cadenţei de cadre a plăcii grafice. Sunt necesare un monitor, o placă grafică AMD® Radeon™ şi/sau o unitate
APU AMD® A-Series compatibile cu DisplayPort™ Adaptive-Sync. Este necesar AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (sau mai nou). Frecvenţele de reîmprospătare adaptive variază în funcţie de monitor.
4
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
1
2

Fişă tehnică

Monitor HP 24fh

Dimensiune ecran

23,8"

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

IPS

Dimensiune pixel

0,274 mm

Timp de răspuns

5 ms, gri la gri (cu suprasolicitare)

Luminozitate

300 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 86 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 75 Hz

Caracteristici ecran

Antireflex; selectare limbă; plug and play; programabil de către utilizator; AMD FreeSync™

Tip intrare ecran

1 HDMI 1.4 (cu suport HDCP); 1 VGA

Facilităţi de securitate fizică

Pregătit pentru încuietoare de securitate

Unghiul de mişcare al ecranului

Pivotare: ±45°; înclinare: -5 – +21°

Specificaţii de mediu

sticlă pentru ecran fără arsen; conţinut redus de halogeni; Lumini de fundal fără mercur

Eficienţă energetică

Consum de energie în stare pornită: 19 W; Consum anual de energie: 28 kWh; Aşteptare: 0.23 W; Consum de energie (în stare oprită): 0.17 W

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Meniu; alimentare; volum -; volum +; control intrare; moduri de vizualizare

Dimensiuni (L x A x î)

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

Notă referitoare la dimensiuni (sistem
metric)

Fără suport.

Dimensiunile produsului (cu suport, sistem
metric)

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

Greutate

4,04 kg

Temperatură de funcţionare

între 5 şi 35°C

Umiditate de funcţionare

20 - 80% fără condensare

Certificări şi conformităţi

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

Ţara de origine

Fabricat în China

Conţinut cutie

Cablu de alimentare de c.a.; documentaţie; cablu HDMI; cablu VGA; adaptor de alimentare

Informaţii de comandă

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

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără
înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă. ENERGY STAR® şi simbolul ENERGY STAR® sunt mărci comerciale
înregistrate ale Agenţiei de protecţie a mediului din S.U.A. DisplayPort™ şi sigla DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association
(VESA®) în Statele Unite şi în alte ţări. USB Type-C™ este o marcă comercială a USB Implementers Forum.
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