Specifikace

Displej HP 24fw se zvukovým modulem
Neuvěřitelně tenký. S neodolatelnou cenou.
Pořiďte si vysněný ostrý obraz díky ultratenkému displeji s tenkým rámečkem, který disponuje impozantními
ultraširokými pozorovacími úhly a integrovaným zvukovým modulem. Umožní vám podívat se na svět novým způsobem,
od procházení obsahu až po streamování zábavy.

Působivý ultratenký design

Ohromující ve všech směrech

Plně integrovaný zvuk

Tento ultratenký hliníkový displej s matnou
povrchovou úpravou z leštěné pryskyřice
dodá každé domácnosti moderní vzhled a
atmosféru za přívětivou cenu.

Tento displej s tenkým rámečkem, úžasným
panelem IPS a rozlišením FHD1 disponuje
ultraširokými pozorovacími úhly a ostrým,
čistým obrazem. Jedná se o strhující
podívanou ideální pro sestavu dvou displejů.

Nechte se vtáhnout skvělým zvukem bez
zbytečných kabelů a externích reproduktorů
na stole. Díky výkonnému integrovanému
zvuku v kombinaci s ostrým rozlišením FHD
představuje displej plnohodnotný zábavní
systém.

1 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
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Funkce
Displej FHD / displej 1080p
Oslnivý obraz a nezapomenutelná kvalita na úchvatném displeji FHD.
Monitor s minimálními okraji kolem displeje
Design s tenkým rámečkem přináší podmanivější zážitky ze sledování.
Přidejte se k nejlepším
S technologií IPS uvidíte na obrazovku jasně z prakticky každého úhlu. Každé místo v domě bude tím nejlepším.
Téměř bezrámečkový panel
Téměř bezrámečkový panel poskytuje maximální plochu obrazovky a podmanivou zábavu.
Technologie AMD® FreeSync™
Zasekávání a trhání obrazu nebo prodlevy budou minulostí.
Sdílejte panoramatický pohled
Ultraširoké 178° pozorovací úhly s konzistentními detaily a živými barvami.
Kompaktní, stylový design
Tenká konstrukce a jeden bod připojení přináší více místa pro lepší využití pracovního prostředí.
Antireflexní panel
Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireflexním filtrem.
Moderní design
Elegantní design, který lze snadno integrovat do každé moderní domácnosti.

2 FreeSync™ je k dispozici pouze po připojení k portu DisplayPort nebo HDMI. FreeSync je technologie AMD® dostupná u displejů s rozlišením FHD nebo QHD, která byla navržena pro potlačení zasekávání a trhání obrazu při

hraní her a prohlížení videí, čehož je dosaženo vzájemným sladěním obnovovací frekvence mezi displejem a grafickou kartou. Je vyžadována grafika AMD Radeon nebo monitor s podporou procesoru AMD A-Series APU a
technologie DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Ovladač AMD 15.11 Crimson (nebo novější) je vyžadován pro podporu technologie FreeSync přes rozhraní HDMI. Adaptivní obnovovací frekvence se u jednotlivých monitorů liší.
Další informace jsou k dispozici na stránce www.amd.com/freesync.
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Velikost monitoru

60,45 cm (23,8")

Poměr stran

16:9 1

Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Rozteč pixelů

0,274 mm

Doba odezvy

5 ms přechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive)

Jas

300 cd/m² 1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický 1

úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Barva produktu

Bílá Blizzard

Rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 800; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 1 024; 1 024
x 768

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 86 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 75 Hz

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Výběr jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; AMD FreeSync™

Zobrazit typ vstupu

1 port HDMI 1.4 (s podporou HDCP); 1 port VGA

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezp. zámek 3

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až 25°

Software pro správu

HP Display Assistant

Parametry prostředí

Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti 2

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: A; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 19 W; Roční spotřeba energie: 28 kWh; Pohotovostní režim: 0,23 W; Spotřeba energie (při
zapnutém režimu): 0,17 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,17 W

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Jas; Ovládání barev; Kontrast; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Jazyk; Správa; Nabídka; OK; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Rychlé
zobrazení; Hlasitost

Rozměry produktu

53,98 x 18,66 x 40,88 cm

Hmotnost

3,05 kg; Balení: 4,63 kg

Rozsah provozní teploty

5 až 35 °C

Rozsah provozní teploty

41–95 °F

Rozsah provozní vlhkosti

Relativní vlhkost 20 až 80 %

Certifikace a normy

BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL) třídy 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; Certifikace Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ISC; Nízké hodnoty modrého světla; EUP Lot-26; IEC 60950:1999;
ES7.0

Napájení

Vstupní napětí 100–240 V AC

Multimédia

Vstup/výstup zvuku, 1,5W reproduktory

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Co je obsaženo v krabici

Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel HDMI; Kabel VGA; Napájecí adaptér; Leták rychlé instalace; Disk CD 4

Země původu

Vyrobeno v Číně

Produktové číslo

4TB29AA

Informace o objednávce

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
Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
2
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
3
Zámek se prodává samostatně.
4

V Severní Americe bez disku CD.
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