Karta produktu

Monitor HP 24fw z audio
Niewiarygodnie cienki. Cena, której nie można się oprzeć.
Uzyskaj wyraźną jakość obrazu, na jakiej zawsze Ci zależało, dzięki ultracienkiemu monitorowi z mikroramką, który zapewnia
szerokie kąty widzenia i ma wbudowane głośniki. Od przeglądania treści po korzystanie z materiałów rozrywkowych za
pośrednictwem przesyłania strumieniowego – zobacz świat w zupełnie nowy sposób.

Atrakcyjne, ultracienkie wzornictwo
Ten ultracienki monitor skonstruowany z
aluminium z matowym wykończeniem i z
polerowanej na wysoki połysk żywicy wnosi do
domu nowoczesny wygląd i sposób działania
w rozsądnej cenie.
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Rewelacyjne efekty na całej powierzchni
ekranu
Dzięki znakomitemu panelowi IPS ten monitor
FHD1 z mikroramką zapewnia ultraszerokie
kąty widzenia oraz czysty i ostry obraz.
Doskonale poszerza pole widzenia, zwłaszcza
w konfiguracjach z dwoma monitorami.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

W pełni zintegrowany dźwięk
Ciesz się świetną jakością dźwięku i uwolnij
biurko od zaplątanych kabli i głośników
zewnętrznych. Potężne, wbudowane głośniki
połączone z wyraźną rozdzielczością ekranu
FHD sprawiają, że ten monitor stanowi
kompleksowy zestaw w zakresie rozrywki.
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Obejmuje
Ekran Full HD / 1080p
Znakomity obraz i niezapomniana jakość, jaką oferuje ten oszałamiający ekran FHD.
Ekran z bardzo wąską ramką micro-edge
Mikroramki pozwalają uzyskać większą powierzchnię obrazu.
Wykonaj krok w najlepszym kierunku
Technologia IPS zapewnia czytelny obraz pod niemal każdym kątem. Każde miejsce w domu zapewnia najlepszy widok.
Ekran praktycznie od krawędzi do krawędzi
Panel rozciągnięty praktycznie od krawędzi do krawędzi zapewnia maksymalizację obszaru ekranu i lepsze wrażenia wizualne.
Technologia AMD® FreeSync™
Sprawia, że zacinanie się, opóźnienia i ucinanie ekranu przechodzi do przeszłości.
Podziel się panoramicznym obrazem
Ultraszeroki kąt widzenia wynoszący 178° oraz spójne odwzorowanie szczegółów i żywe kolory.
Kompaktowa, elegancka obudowa
Cienka obudowa i pojedyncze połączenie zapewniają więcej przestrzeni i większą ergonomię pracy.
Panel antyrefleksyjny
Ciesz się słońcem i ulubionymi treściami dzięki panelowi antyodblaskowemu.
Nowoczesne wzornictwo
Elegancka konstrukcja, która łatwo wpasowuje się do wystroju nowoczesnego domu.
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Technologia FreeSync™ jest dostępna tylko w przypadku podłączenia urządzenia do portu DisplayPort lub HDMI. FreeSync to technologia firmy AMD® włączana w monitorach o rozdzielczości FHD lub QHD, która eliminuje zacinanie
się i/lub szarpanie obrazu w grach i filmach poprzez blokowanie częstotliwości odświeżania ekranu do szybkości klatek karty graficznej. Wymagany ekran oraz karta graficzna AMD Radeon™ i/lub procesor graficzny AMD serii A
zgodny ze standardem DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Do obsługi technologii FreeSync poprzez złącze HDMI wymagany jest sterownik AMD Crimson 15.11 (lub nowszy). Adaptacyjne częstotliwości odświeżania różnią się w
zależności od monitora. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.amd.com/freesync.
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Wielkość wyświetlacza

60,45 cm (23,8")

Współczynnik kształtu

16:9 1

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,274 mm

Czas odpowiedzi

5 ms od szarości do szarości (z funkcją przesteru)

Jasność

300 cd/m² 1

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny 1

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Kolor produktu

Śnieżna biel

Rozdzielczość

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości

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

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 86 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 75 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Opcje sterowania; AMD FreeSync™

Typ wejścia ekranu

1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP); 1 port VGA

Zabezpieczenia fizyczne

Obsługa blokady zabezpieczającej 3

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +25°

Oprogramowanie do zarządzania

Program HP Display Assistant

Parametry środowiskowe

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci 2

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A; Pobór mocy włączonego urządzenia: 19 W; Roczne zużycie energii: 28 kWh; Oczekiwanie: 0,23 W; Pobór mocy (urządzenie włączone):
0,17 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,17 W

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Wyjście; Ustawienia obrazu; Informacje; Język; Zarządzanie; Menu; OK; Ustawienia zasilania; Ustawienia sygnału wejściowego;
Ustawienia menu; QV; Głośność

Wymiary

53,98 × 18,66 × 40,88 cm

Waga

3,05 kg; Zapakowane: 4,63 kg

Zakres temperatur podczas eksploatacji

Od 5 do 35°C

Zakres temperatur podczas eksploatacji

od 41 do 95°F

Dopuszczalna wilgotność względna
podczas eksploatacji

Wilgotność wzgl. 20–80%

Certyfikaty i normy

BSMI; CB; CCC; CE; Chińska Etykieta Energetyczna (CEL), poziom 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; Certyfikat Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; EUP Lot-26; IEC 60950:1999;
ES7.0

Zasilacz

Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC

Multimedia

Głośniki Audio-in/Audio-out 1,5 W

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Przewód zasilający; Dokumentacja; Przewód HDMI; Przewód VGA; Zasilacz; QSP; CD 4

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Chinach

Numer produktu

4TB29AA

Informacje o zamawianiu

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 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
2 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
3 Blokada jest sprzedawana oddzielnie.
4 brak płyty CD dla regionu Ameryki Północnej.
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