Podatkovni list

Zaslon HP 24m
Čudovit videz. Še boljše delovanje.
Na tem elegantnem zaslonu HP lahko uživate v izkušnji velikega pogleda. Napredna tehnologija IPS zagotavlja do 178stopinjske vidne kote z najmanjšimi podrobnostmi in živahnimi barvami. To izjemno tanko oblikovanje skoraj brez robov
in ločljivostjo FHD1 je cenovno ugodno in zagotavlja povezave, ki jih potrebujete, da lahko preprosto priključite prenosni
ali namizni računalnik.

Več zaslona v manjšem oblikovanju
S tem izjemno tankim zaslonom HP boste
imeli na mizi več prostora, kot ste si mislili,
da je mogoče. Privlačno oblikovanje z mikro
robovi doda pridih elegantne lepote v katero
koli okolje.

Osupljiva izkušnja gledanja

Ta zaslon FHD1 vključuje tehnologijo IPS in
izjemno široke vidne kote, ki zagotavljajo
osupljiv pogled do 178°. Verjeli boste, ko ga
vidite

1 Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).

Preprosta povezljivost
Zagotovite si kakovost slike, ki si jo želite, ne
da bi morali uporabiti dodatne ključke.
Naprave priročno povežite prek priključkov
VGA in HDMI ter uživajte v ostri, čisti sliki
polne visoke ločljivosti.1
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Zaslon HP 24m

Velikost prikaza

60,45 cm (23,8 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9 1

Vrsta prikaza

IPS z osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,274 mm

Čas odgovora

5 ms iz sive v sivo 1

Svetlost

250 cd/m² 1

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000:1 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Barva izdelka

Črno

Ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 80 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte
slikovnih pik

Do 60 Hz

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniški kontrolniki; uporabniško nastavljiv

Vrsta zaslonskega vhoda

1 priključek HDMI 1.4 (s podporo za HDCP); 1 priključek VGA

Fizične varovalne funkcije

Pripravljen za uporabo ključavnice 3

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do +20°

Programska oprema za upravljanje

Pripomoček Auto adjustment pattern

Tehnični podatki o okolju

Steklo zaslona brez arzena; nizka vsebnost halogenih snovi; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra; 2

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A+; Letna poraba energije: 20 kWh; V pripravljenosti: 0,29 W;

Možnosti uporabniškega nadzora
zaslona

Svetlost; upravljanje barv; kontrast; izhod; upravljanje slike; upravljanje vhodnega signala; jezik; upravljanje; upravljanje menija; upravljanje napajanja

Mere izdelka

54,27 x 3,75 x 33,05 cm Samo glava.
54,27 x 18,9 x 41,9 cm With stand
Pakirano: 61 x 14,2 x 41 cm

Teža

2,84 kg; Pakirano: 5 kg

Temperaturni obseg delovanja

od 5 do 35°C

Temperaturni obseg delovanja

od 41 do 95 °F

Obseg vlažnosti za delovanje

od 20 do 80 % brez kondenziranja

Certifikati in skladnost

MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL, razred 1; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC;
MEPS; potrdilo Microsoft WHQL (v sistemih Windows 10, Windows 8.1 in Windows 7); TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; nizka raven modre svetlobe;
UkrSEPRO; MEPS (Južna Afrika); ukrajinska energijska oznaka

Napajalnik

Vhodna napetost od 100 do 240 voltov izmeničnega toka

Garancija

Enoletna omejena garancija za dele in delo.

Vsebina škatle

Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI; napajalnik; kabel VGA

Država izvora

Izdelano na Kitajskem

Številka izdelka

3WL46AA

Informacije o naročanju

3WL46AA#ABB: 192545212885; 3WL46AA#ABU: 192545212892; 3WL46AA#ABV: 192545212946; 3WL46AA#ABY: 192545212915; 3WL46AA#ACQ:
192545212939; 3WL46AA#UUG: 192545212953; 3WL46AA#UUZ 192545212908

1
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
2
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
3

Ključavnica je naprodaj ločeno.
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