Folha de Dados

Monitor HP 24o com retroiluminação LED
de 61 cm (24 pol.)
Uma visualização
impressionante.
Surpreendentemente
acessível.
O nosso monitor LCD mais
fino até ao momento
apresenta um design elegante
e cativante. Além disso,
proporciona uma experiência
de visualização nítida e
vibrante a partir de
praticamente qualquer ângulo
a um preço extremamente
acessível.
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Uma experiência que desperta os seus sentidos
● A incrível espessura num design cativante. Com a nossa utilização inovadora de metal leve e de
elevada resistência, criamos o nosso monitor LCD mais fino até ao momento.1
Ligue-se facilmente
● Com portas VGA, DVI e HDMI, ligue facilmente os seus dispositivos sem necessitar de adaptadores.
Imagens incrivelmente nítidas
● Diga adeus a jogos, vídeos e filmes com qualidade de imagem instável. Com um tempo de resposta
incrivelmente rápido de 1 ms, cada píxel responde a uma velocidade impressionante para
proporcionar uma perfeita experiência multimédia sem interrupções.2
●

●

●

●

Desfrute do mais recente filme de ação ou de jogos realistas com a baixa latência de píxeis e os
tempos de resposta rápidos deste painel TN.
Esteja preparado para imagens brilhantes e nítidas com a qualidade inesquecível deste fantástico
ecrã FHD.1
A relação de contraste dinâmica de 10.000.000:1 apresenta imagens com uma clareza
surpreendente, pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e cores mais nítidas.
Com as portas DVI e HDMI, este monitor está preparado para apresentar imagens HD brilhantes
através de uma ligação digital perfeita.2

Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas apresentadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real poderá ser superior ou inferior. Os resultados poderão variar
com base na qualidade da imagem/fotografia/vídeo original e na diferença entre as definições anteriores do monitor em comparação com o modo HP Enhance +.
1 É necessário conteúdo de alta definição total (FHD) para visualizar imagens FHD.
2 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
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Monitor HP 24o com retroiluminação LED de 61 cm (24 pol.)

Tamanho do ecrã

24 pol.

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

TN/retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,277 mm

Tempo de resposta de actualização

1 ms para ligar/desligar

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico

Ângulo de visualização

170° na horizontal; 160° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 DVI-D; 1 HDMI

Resolução

1920 x 1080 a 60 Hz

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 80 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 76 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlos do utilizador

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -4° a +22°

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro do ecrã sem arsénico

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 100 a 240 V CA entre 50 e 60 Hz; Consumo de energia: 32 W (máximo), 23 W (normal); Modo de espera: 0,5 W
Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A+; Ecrã diagonal visível: 24 pol.; Consumo energético em modo ativo: 18 W; Consumo energético anual: 26 kWh; Em espera: 0,2 W;
Consumo energético (desligado): 0,2 W; Resolução do ecrã: 1920 x 1080 a 60 Hz

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Ligar/Desligar; Auto; Sair; Direita (ajusta as definições para a direita); Esquerda (ajusta as definições para a esquerda); Enter

Dimensões (l x p x a)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (com suporte); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (sem suporte)

Peso

3,39 kg (com suporte); 3,02 kg (sem suporte)

Dimensões do Pacote (A x L x P)

42,0 x 13,0 x 63,8 cm

Peso do Pacote

4,63 kg

Amplitude Térmica em Funcionamento

0°C a 40°C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 10% até 90%
Amplitude Térmica de Armazenamento

-20°C a 60°C

Intervalo Humidade de Não Funcionamento

10% até 90%

Certificações e conformidades

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; Certificação TCO; Certificação Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7;
SmartWay Transport Partnership - apenas AN

Cor de produto

Preto

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

País de Origem

China

Conteúdo da Caixa

1 cabo VGA; 1 cabo de alimentação

Montagem VESA

Sim

Informações para encomendas

X0J60AA#A2N: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198;
X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada
como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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