גיליון נתונים

צג HP 24m
נראה נפלא .מספק ביצועים נפלאים אף יותר.

תוכל ליהנות מחוויית מסך גדול עם צג  HPמסוגנן זה .טכנולוגיית  IPSמתקדמת מספקת זוויות צפייה רחבות במיוחד של עד  178°עם פרטים
עקביים וצבעים מלאי חיים .עיצוב דק במיוחד זה שהוא כמעט ללא גבולות עם  1FHDמספק תמורה מעולה ומעניק לך את החיבורים הדרושים
לך כדי לחבר בקלות את המחשב הנייד או המחשב השולחני שלך.

יותר מסך בפחות שטח

תוכל ליהנות משטח שולחן עבודה גדול יותר ממה
שחשבת שאפשר ,הודות לצג  HPדק במיוחד זה .צג
ה Micro Edge-אטרקטיבי ומוסיף יופי מסוגנן לכל
סביבה.

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD

חוויית צפייה יוצאת מן הכלל

צג  FHDזה  1מעניק לך טכנולוגיית  IPSוזוויות
צפייה רחבות במיוחד המשתלבות יחד כדי לספק לך
תצוגה מדהימה של עד  .178°לראות זה בהחלט
להאמין.

קישוריות קלה

קבל את איכות התמונה שאתה מעוניין בה ללא צורך
במתאמים נוספים .חבר את ההתקנים שלך בנוחות
באמצעות יציאות  VGAו HDMI-ותוכל ליהנות
1
מתמונה חדה וברורה באיכות .FHD

גיליון נתונים

צג HP 24m

גודל תצוגה

יחס רוחב-גובה

סוג תצוגה

Pixel pitch

זמן תגובה

בהירות

יחס ניגודיות

זווית צפייה

צבע מוצר
רזולוציה

רזולוציות נתמכות

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(
מאפייני תצוגה

סוג קלט תצוגה

מאפייני אבטחה פיזיים

זווית התנועה של התצוגה
תוכנת ניהול

מפרטים סביבתיים

חיסכון באנרגיה

אפשרויות בקרת משתמש במסך
מידות המוצר

משקל

טווח טמפרטורות להפעלה
טווח טמפרטורות להפעלה
טווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות
ספק

אחריות

תכולת האריזה

מדינה/אזור מוצא

מק"ט

מידע להזמנה

 60.45ס"מ )"(23.8
1 16:9

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 0.274מ"מ
 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור

1

cd/m² 1 250
 1,000:1סטטי

1

 178°אופקי;  178°אנכי
שחור
 1,920 x 1,080) FHDב 60-הרץ(
600 x 800 ;400 x 720 ;480 x 640 ;1080 x 1920 ;1050 x 1680 ;900 x 1600 ;900 x 1440 ;800 x 1280 ;720 x 1280 ;1024 x 1280 ;768 x 1024
עד 80 kHz
עד  60הרץ
ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; פקדים למשתמש; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
יציאת ) HDMI 1.4עם תמיכת  ;(HDCPיציאת VGA
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה

3

הטיה -5° :עד 20°+
תוכנית שירות לתבנית התאמה אוטומטית
צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית 2

רמת חיסכון באנרגיה ;A+ :צריכת האנרגיה השנתית 20 :קוט"ש; מצב המתנה 0,29 :וואט;
בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; בקרת הזנה; שפה; ניהול; בקרת תפריט; בקרת מתח
 33.05 x 3.75 x 54.27ס"מ חלק עליון בלבד.
 41.9 x 18.9 x 54.27ס"מ With stand
ארוז 41 x 14.2 x 61 :ס"מ
 2.84ק"ג; ארוז 5 :ק"ג
 5עד  35°צלזיוס
 41עד  95°פרנהייט
 20עד  80ללא עיבוי
 MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד;  ;KC/KCC; MEPS ;FCC; ICES; ISO 9241-307 ;cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6 ;C-Tick ;BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 1אישור
 Windows 8.1 ,Windows 10) Microsoft WHQLו Windows 7); TUV Bauart; VCCI; MEPS-וייטנאם;  ;ISC ;WEEEאור כחול חלש;  UkrSEPRO; MEPSבדרום אפריקה; תווית צריכת האנרגיה
של אוקראינה
מתח כניסה  100עד  240וולט AC
אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(
כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל  ;HDMIמתאם מתח; כבל VGA
מיוצר בסין
3WL46AA
3WL46AA#ABB: 192545212885; 3WL46AA#ABU: 192545212892; 3WL46AA#ABV: 192545212946; 3WL46AA#ABY: 192545212915; 3WL46AA#ACQ:
192545212939; 3WL46AA#UUG: 192545212953; 3WL46AA#UUZ 192545212908

 [1]2כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 3ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
מנעול נמכר בנפרד.
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