Спецификация

HP 24fw с аудио дисплей
Невъзможно тънък. Неустоимо достъпен.
Насладете се на кристалната картина, за която жадувате, с този ултра тънък дисплей с микрорамка, пленителни
ултра широки зрителни ъгли и вградено аудио. От преглеждане на съдържание до поточно предаване на
развлекателни програми – може да видите света по съвсем нов начин.

Привлекателен, ултра тънък дизайн
Изграден от алуминий с матово покритие
и добре полирана смола, този ултратънък
дисплей внася модерно излъчване в дома
ви, но без да се налага да плащате висока
цена за него.

Зашеметяващ от край до край

С яркия си IPS панел този дисплей с FHD1
резолюция и микрорамка предоставя
ултра широки зрителни ъгли и чиста, ясна
картина. Това е просторно зрително
преживяване, идеално за конфигурация
от два свързани дисплея.

1 Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.

Изцяло интегрирано аудио
Потопете се в страхотен звук, без да
претрупвате бюрото си с оплетени кабели
и външни високоговорители. Мощното
вградено аудио, съчетано с кристална
FHD резолюция, превръщат този дисплей
в пълен развлекателен пакет.

Спецификация

HP 24fw с аудио дисплей
Изобразяване
FHD дисплей/1080p дисплей
Превъзходна картина и незабравимо качество от невероятен FHD дисплей.
Дисплей с изключително тънка рамка
Дизайнът с микрорамка създава по-добро зрително преживяване.
Подгответе се за най-доброто
IPS технологията Ви осигурява ясна картина от почти всеки ъгъл. Всяко място е най-доброто място.
Панел буквално от ръб до ръб
Панел буквално от ръб до ръб означава максимално увеличена площ на екрана и забавление от друга величина.
Технология AMD® FreeSync™
Насичането на дисплея, забавянето на сигнала и разкъсванията на екрана вече са минало.
Споделете панорамния изглед
Ултраширок 178° зрителен ъгъл с ясно изразени детайли и в ярък цвят.
Компактен, елегантен дизайн
Тънкият дизайн и единичната връзка Ви осигурява повече пространство за по-добро изживяване.
Противоотражателен панел
Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този противоотражателен панел.
Модерен дизайн
Елегантен дизайн, който лесно се вписва в модерния дом.

Можете да използвате 2 FreeSync™ само при свързване към DisplayPort или HDMI. 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 монитори, съвместими с графична
карта AMD Radeon и/или AMD A-Series APU, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort/HDMI. За поддръжка на FreeSync през HDMI е необходим драйвер AMD 15.11 Crimson (или по-нов).
Адаптивната честота на опресняване варира според монитора. Повече информация можете да намерите на www.amd.com/freesync.
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Размер на дисплея

60,45 см (23,8")

Съотношение

16:9 1

Тип на дисплея

IPS с LED подсветка

гъстота на пикселите

0,274 мм

Чакане на отговор

5 мсек. от сиво до сиво (с overdrive)

Яркост

300 cd/m² 1

Коефициент на контраста

1000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен 1

ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Цвят на продукта

Бяло снежна виелица

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Поддържани резолюции

800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

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; Светодиодна подсветка (LED); Контроли на екрана; Plug and Play; Управление от потребителя; AMD FreeSync™

Входен тип на дисплея

1 HDMI 1.4 (с HDCP поддръжка); 1 VGA

Функции за физическа защита

Готов за устройство за заключване 3

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5 до +25°

Софтуер за управление

HP Display Assistant

Данни за околната среда

Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени; Подсветка на дисплея без живак 2

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Консумация на енергия при режим „вкл.“: 19 W; Годишна консумация на енергия: 28 kWh; режим на готовност: 0,23 W;
Консумация на мощност (режим „вкл.“): 0,17 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,17 W

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Яркост; Управление на цветовете; Контраст; Изход; Управление на картината; Информация; Език; Управление; Меню; OK; Управление на захранването;
Управление при въвеждане; Управление на меню; QV; Сила на звука

Размери на продукта

53,98 x 18,66 x 40,88 см

Тегло

3.05 кг; Опакован: 4,63 кг

Температурен диапазон при работа

От 5 до 35°C

Температурен диапазон при работа

41 до 95°F

Работен диапазон на влажност

20 до 80% относителна влажност

Сертификати и съвместимост

BSMI; CB; CCC; CE; CEL (Китай) клас 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS;
Сертифициране за Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ISC; Ниско ниво на синя светлина; EUP Lot-26; IEC 60950:1999; ES7.0

Захранващо устройство

Захранващо напрежение от 100 до 240 V променлив ток

Мултимедии

Audio-in/Audio-out, 1,5 W високоговорители

Гаранция

1 година ограничена гаранция

Какво има в кутията

Захранващ кабел за променлив ток; Документация; HDMI кабел; VGA кабел; Захранващ адаптер; QSP; CD 4

Страна на произход

Произведено в Китай

Номер на продукт

4TB29AA

информация за поръчки

4TB29AA#ABB: 193015096707; 4TB29AA#A2N: 193015096783; 4TB29AA#ABT: 193015096745; 4TB29AA#ABU: 193015096714; 4TB29AA#ABV:
193015096769; 4TB29AA#ABY: 193015096738; 4TB29AA#ACQ: 193015096752; 4TB29AA#UUG: 193015096776; 4TB29AA#UUZ: 193015096721

1
Всички спецификации отговарят на типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP, а реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.
2
Външните захранвания, захранващи кабели и периферни устройства не са с ниско съдържание на халогени. Резервните части, закупени след покупката, може да не са с ниско съдържание на халогени.
3
Устройството за заключване се продава отделно.
4

Без CD за Северноамериканския регион.
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