
Datasheet

HP V24i FHD-monitor

Een eenvoudige monitor voor alledaags gebruik.

Surf op internet, stream je films en series en voer je werk uit op de HP V24i FHD-monitor met groot scherm die je aan
jouw wensen kunt aanpassen, een uitstekende beeldkwaliteit levert en uit te breiden is met meerdere monitoren voor
een voordelige prijs.

Scherp, helder beeld voor al je content.
Kies voor levensechte kleuren en scherpe
details voor alles wat je doet, van het
beantwoorden van e-mails, checken van
social media en bewerken van documenten
tot het bekijken van de nieuwste films en
series op een Full HD-scherm van 23,8 inch.

Een duidelijk beeld vanaf elke plek in de
kamer.
Met een IPS-monitor met een kijkhoek van
178° kun je iedereen goed zicht op het
scherm geven, waar ze ook zitten of staan.

Eindeloos kijkplezier op je bureau.
Zie meer beeld en minder randen van je
scherm met het aan drie zijden randloze
ontwerp dat het ook mogelijk maakt om
meerdere monitoren  naadloos te
combineren zonder dat je last hebt van
panelen tussen de schermen.
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Pluspunten

 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.

Kies het beste
IPS-technologie zorgt voor een heldere weergave onder bijna elke hoek. Je zit overal op de eerste rang.

FHD-scherm / 1080p-scherm
Dit schitterende FHD-scherm heeft een onvergetelijke kwaliteit, die zorgt voor een briljante weergave en scherpe beelden.

Deel het panoramische beeld
Dankzij de brede horizontale en verticale kijkhoeken van 178 graden kun je vanuit elke hoek genieten van de schitterende details, de consistente
kleuren en de hoge helderheid.

Kies de beste kijkpositie
Pas de schermstand aan je persoonlijke voorkeuren aan door het tot 5 graden naar voren of tot 20 graden naar achteren te kantelen.

Low blue licht
De Low Blue Light-modus maakt de schermkleuren subtiel warmer, waardoor wit er natuurlijker uitziet en je ogen minder snel vermoeid raken.
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Schermformaat 23,8 inch (60,45 cm)

Aspectratio 16:9

Type scherm IPS

Pixelgrootte 0,274 mm

Responstijd 5 ms GtG (met overdrive)

Helderheid 250 nits

Contrastverhouding 1000:1

Productkleur Zwart

Aanbevolen resolutie FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Resolutie (maximum) FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties 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

Scanfrequentie scherm (horizontaal) 30-80 KHz

Scanfrequentie scherm (verticaal) 50-60 Hz

Schermkenmerken Bediening op het scherm; Blauwlichtfiltermodus; Ontspiegeld

Type scherminvoer 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning)

Fysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Omgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Kwikvrije display-backlights; TCO-gecertificeerd

Energiezuinigheid Energiezuinigheidsklasse: F; Jaarlijks stroomverbruik: 21 kWh;

Gebruikersinstellingen van het scherm Afsluiten; Informatie; Beheer; Voedingsinstelling; Ingangssignaal; Menuregeling; Helderheid+; Afbeelding; Kleur

Webcam Geen geïntegreerde camera

Afmetingen

53,96 x 4,76 x 32,5 cm Zonder voet.
53,96 x 18,61 x 40,5 cm Met voet
In verpakking: 58,8 x 12,3 x 37,3 cm
21.24 x 1.87 x 12.8 in Without stand.
21.2 x 7.3 x 15.9 in Met voet
In verpakking: 23.15 x 4.84 x 14.69 in

Gewicht 3,46 kg; In verpakking: 4,7 kg
7.62 lb; In verpakking: 10.34 lb

Temperatuur, in bedrijf 5 tot 35 °C

Temperatuur, in bedrijf 41 to 95°F

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 tot 80% niet-condenserend

Certificeringen en compatibiliteit

Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO
9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Zachtblauw licht; UkrSEPRO; Zuid-
Afrika MEPS; Energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; Mexico MEPS; TGM; Japan groen keurmerk voor
pc's

Voeding Ingangsspanning 100 - 240 V

Garantie 2 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply.

Inhoud van de doos Monitor; Netsnoer; HDMI-kabel; Documentatie; Garantiekaart; Productinformatie

Vesa-montage 100 mm x 100 mm (beugel inbegrepen)

Bestelnr. 9RV17AA

Bestelinfo 194721883841

Touchfunctionaliteit Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Pixels per inch (ppi) 92 ppi

Bitdiepte van het paneel 8 bits

Verticale kijkhoek 178°

Horizontale kijkhoek 178°

Rand Microrand aan 3 zijden

Draaien No swivel

Kantelen -5 tot +20°

Roteren No pivot

In hoogte verstelbaar tot Geen hoogte-afstelling

Hardheid 3H

Schermbehandeling Ontspiegeld

Touchfunctionaliteit Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund



Geïntegreerd privacyfilter Nee

Knippervrij Ja

Low-Blue-Light-modi Ja (TÜV-gecertificeerd)
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Messaging, voetnoten

 Elke monitor wordt afzonderlijk verkocht.
 

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. Alle prestatiespecificaties zijn verstrekt door de fabrikanten van de componenten. Prestatiespecificaties vertegenwoordigen
de hoogste kenmerkende prestatiewaarden die door HP's leveranciers voor de betreffende componenten worden opgegeven. Werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Mei 2021
DOC-M

1


