Datasheet

HP X24ih Gaming Monitor
Levensecht en razendsnel.
Ervaar levensechte actie en consistente kleuren met de 23,8-inch monitor. Dankzij het IPS-paneel kun je van een
prachtig beeld en ultrabrede kijkhoeken genieten en de ene na de andere overwinning binnenhalen. Bovendien kun je
vlot en soepel gamen dankzij de reactietijd van 1 ms, de refresh rate van 144 Hz1 en de AMD FreeSync™ Premium2technologie.

Beleef de adembenemende
kleuren

Geniet van een beter beeld en
scherpere bewegingen met een
IPS-scherm dat ultrabrede
kijkhoeken en een kleurrijker
beeld geeft. Nu blijf helemaal in
je game dankzij de meest
realistische graphics.

Razendsnel met
laserscherpe precisie

Reageer supersnel op alles wat
jouw kant op komt met een
reactietijd van 1 ms en een
refresh rate van 144 Hz1. Blijf je
tegenspelers altijd een stap
voor, zelfs in het heetst van de
strijd.

Beweeg sneller. Game
vlotter.

Voor een gamer zijn vloeiende
beelden en optimale prestaties
onontbeerlijk. Game zorgeloos
dankzij de hoge refresh rate,
lage latentie en Low Framerate
Compensation. Maak nu kennis
met de AMD FreeSync™
Premium-gecertificeerde
monitors2.

Puur comfort

Game zoals je wilt met de
ergonomisch verantwoorde
monitor. Je kunt de hoogte van
de standaard aanpassen, en het
scherm draaien en kantelen.

Datasheet

HP X24ih Gaming Monitor
Pluspunten
Kies het beste
IPS-technologie zorgt voor een heldere weergave onder bijna elke hoek. Je zit overal op de eerste rang.
144 Hz refresh rate
Voorkom haperingen en geniet van een soepel beeld met kraakheldere details en superscherpe voorwerpen.
Responstijd van 1 milliseconde met Overdrive
Elimineert de vervaging door beweging voor een kraakheldere, vloeiende game-ervaring; het maakt niet uit wat er op het scherm gebeurt.
AMD® FreeSync™-technologie
Maakt haperende beelden, invoervertraging en screen tears verleden tijd.
FHD-scherm / 1080p-scherm
Geweldige beelden en een onvergetelijke kwaliteit van een verbazingwekkend FHD-scherm.
OMEN Command Center
Personaliseer je instellingen voor display, prestaties en verlichting.
Uiterst accurate kleuren
Meer dan 99% sRGB kleurruimte voor een ideale kleurweergave.
In hoogte verstelbare voet
Stel je display eenvoudig in op de prettigste stand met een instelbereik van 110 mm.
Kies de beste kijkpositie
Kantel het scherm eenvoudig 6 graden voorwaarts en 23 graden achterwaarts.
Inclusief hoofdtelefoonconnector
Sluit gemakkelijk een hoofdtelefoon aan voor een realistischer geluid.

3

De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren. USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
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Schermformaat

23,8 inch (60,45 cm)

Aspectratio

16:9

Type scherm

IPS

Pixelgrootte

0,274 mm

Responstijd

1 ms GtG (met overdrive)

Helderheid

200 nits

Contrastverhouding

1000:1

Productkleur

Zwart

Resolutie (maximum)

FHD (1920 x 1080 bij 144 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)

30-167 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

48-144 Hz

Schermkenmerken

Bediening op het scherm; Blauwlichtfiltermodus; Ontspiegeld; In hoogte verstelbaar; AMD FreeSync™ Premium

Type scherminvoer

1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Fysieke beveiligingskenmerken

Klaar voor veiligheidsslot

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: F; Jaarlijks stroomverbruik: 21 kWh;

Gebruikersinstellingen van het scherm

Afsluiten; Informatie; Beheer; Voedingsinstelling; Ingangssignaal; Menuregeling; Gamen; Afbeelding; Kleur

Audiopoort

1 combinatiestekker voor hoofdtelefoon-uitgang

Webcam

Geen geïntegreerde camera

Afmetingen

54,08 x 5,25 x 32,58 cm Zonder voet.
54,08 x 21,8 x 48,99 cm Met voet
In verpakking: 59,2 x 19,8 x 41,7 cm

Gewicht

6,05 kg; In verpakking: 7,8 kg

Temperatuur, in bedrijf

5 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80% niet-condenserend

Certificeringen en compatibiliteit

Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; EAC; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISC-keurmerk; ISO 9241-307; KC/KCC;
NOM; NOM NYCE; PSB; TÜV Bauart; UL/CSA; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Zachtblauw licht; Zuid-Afrika MEPS; Energielabel Oekraïne; California
Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; Verenigde Arabische Emiraten

Voeding

Ingangsspanning 100 - 240 V

Garantie

Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Inhoud van de doos

Monitor; HDMI-kabel; Garantiekaart; QSP; Productinformatie; Netsnoer

Vesa-montage

100 mm x 100 mm (beugel niet inbegrepen)

Bestelnr.

2W925AA

Bestelinfo

194850573828

Touchfunctionaliteit

Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Pixels per inch (ppi)

93 ppi

Bitdiepte van het paneel

8 bits

Verticale kijkhoek

178°

Horizontale kijkhoek

178°

Rand

Microrand aan 3 zijden

Draaien

±360°

Kantelen

-6 tot +23°

Roteren

+90

In hoogte verstelbaar tot

110 mm

Hardheid

3H

Touchfunctionaliteit

Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Knippervrij

Ja
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Messaging, voetnoten
1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
2 FreeSync™ Premium is alleen beschikbaar als hij verbonden is met een DisplayPort of HDMI-poort. FreeSync is een AMD®-technologie voor FHD- of QHD-displays die vervorming en stilstand bij het weergeven van games en video's voorkomt
door de refresh rate van het display te koppelen aan de framesnelheid van de grafische kaart. Verplichte Low Framerate Compensation (LFC) en een refresh rate van ten minste 120 Hz, een AMD Radeon™ videokaart en/of een monitor uit de
AMD A-serie die APU-compatibel is en beschikt over DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, zijn vereist. Voor FreeSync via HDMI is een AMD 15.11 Crimson-driver (of nieuwer) nodig. Adaptieve refresh rates variëren per monitor. Ga voor meer
informatie naar www.amd.com/freesync.

© 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
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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.
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