Folha de Dados

Monitor HP 24fw com Áudio Integrado
Incrivelmente fino. Preço irresistível.
Desfrute da incrível qualidade de imagem que tanto deseja com ângulos de visualização ultra-amplos neste monitor
ulfrafino de moldura fina com áudio integrado. Desde navegar por conteúdo a transmitir entretenimento, permite-lhe ver o
seu mundo de uma forma totalmente nova.

Design apelativo e ultrafino

Impressionante de ponta a ponta

Áudio totalmente integrado

Criado a partir de alumínio com um
acabamento mate e resina altamente polida,
este monitor ultrafino apresenta um design
moderno sem o preço de um topo de gama.

Com o seu painel IPS vívido, este monitor
FHD1 de moldura fina permite-lhe desfrutar
de imagens com ângulos de visualização
ultra-amplos, nitidez e clareza. Uma
experiência de visualização expansiva,
perfeita para ligar dois monitores.

Deixe-se envolver pela incrível qualidade de
som sem utilizar altifalantes externos que
ocupam espaço na sua secretária e sem
cabos inconvenientes. O áudio potente
integrado, aliado à resolução FHD nítida, faz
deste monitor a escolha perfeita para o
entretenimento.
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Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.

Folha de Dados

Monitor HP 24fw com Áudio Integrado
Características
Ecrã FHD/Ecrã 1080p
Imagens brilhantes e qualidade marcante de um fabuloso monitor FHD.
Monitor de margens reduzidas
O design de moldura fina proporciona uma experiência de visualização mais envolvente.
Obtenha o melhor
A tecnologia IPS permite-lhe desfrutar de conteúdo realista a partir de praticamente qualquer ângulo. Qualquer lugar da sua casa é perfeito para
desfrutar de uma experiência imersiva.
Ecrã praticamente sem moldura
Um monitor praticamente sem moldura é sinónimo de um ecrã de maiores dimensões e de uma experiência de entretenimento mais envolvente.
Tecnologia AMD® FreeSync™
Faz com que os atrasos de imagem, o desfasamento e o corte na imagem sejam coisas do passado.
Partilhe a visualização panorâmica
Ângulo de visualização ultra-amplo de 178º com nitidez e cores vibrantes.
Design compacto e elegante
O design fino e a conectividade simplificada dão-lhe mais espaço para uma experiência de computação melhorada.
Painel antirreflexo
Desfrute do sol e dos seus conteúdos favoritos com este painel antirreflexo.
Design moderno
Design elegante que se funde na perfeição com a casa moderna.
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FreeSync™ está apenas disponível quando ligado à porta DisplayPort ou HDMI. FreeSync é uma tecnologia da AMD® presente em monitores com ecrã FHD ou QHD, concebida para eliminar interrupções e/ou intermitências em
jogos e vídeos ao sincronizar a taxa de atualização de um monitor com a velocidade de fotogramas da placa gráfica. São necessários monitores com DisplayPort™/HDMI Adaptive-Sync, compatíveis com placa gráfica AMD
Radeon e/ou APU AMD série A. É necessário um controlador AMD Crimson 15.11 (ou mais recente) para suportar FreeSync através de HDMI. As taxas de atualização adaptativa variam consoante o monitor. Poderá consultar
mais informações em www.amd.com/freesync.

Folha de Dados

Monitor HP 24fw com Áudio Integrado

Tamanho do ecrã

60,45 cm (23,8 pol.)

Proporção

16:9 1

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,274 mm

Tempo de resposta

5 ms cinzento para cinzento (com overdrive)

Luminosidade

300 cd/m² 1

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico 1

ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Cor do Produto

Branco nevão

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Resoluções suportadas

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

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 86 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 75 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Controlos do utilizador; AMD FreeSync™

Tipo de Entrada de Ecrã

1 HDMI 1.4 (com suporte HDCP); 1 VGA

Funcionalidades de segurança física

Preparado para fecho 3

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +25°

Software de gestão

HP Display Assistant

Especificações ambientais

Vidro de ecrã sem arsénio; Baixo teor de halogéneo; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio 2

Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A; Consumo energético em modo ativo: 19 W; Consumo energético anual: 28 kWh; Em espera: 0,23 W; Consumo energético (em modo
ativo): 0,17 W; Consumo energético (desligado): 0,17 W

Opções de Controlo do Ecrã pelo
Utilizador

Luminosidade; Controlo de cores; Contraste; Sair; Controlo de imagem; Informação; Idioma; Gestão; Menu; OK; Controlo de energia; Controlo de entrada; Controlo de
menu; QV; Volume

Dimensões do produto

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

Peso

3,05 kg; Embalado: 4,63 kg

Gama de temperaturas de funcionamento

5 até 35 °C

Gama de temperaturas de funcionamento

41 até 95°F

Intervalo de humidade para
funcionamento

20 a 80% HR

Certificações e conformidades

BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL) - Classe 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; E-standby; EUP (Lote 6); FCC; GEMS; HRN N0.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307;
KC/KCC; MEPS; Certificação Microsoft WHQL; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ISC; Tecnologia Low Blue Light; EUP (Lote 26); IEC 60950:1999; ES7.0

Cabo de alimentação

Tensão de entrada (de 100 a 240 V CA)

Multimédia

Entrada de áudio (Audio-in)/Saída de áudio(Audio-out), Altifalantes (1,5 W)

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

Conteúdo da embalagem

Cabo de alimentação de CA; Documentação; Cabo HDMI; Cabo VGA; Adaptador; Cartaz de configuração rápida; CD 4

País de origem

Fabricado na China

Número do produto

4TB29AA

Informações para encomendas

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
Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
2
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
3
O cabo de segurança com cadeado é vendido em separado.
4

Sem CD para a região da América do Norte.
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