Datasheet

HP 24fw met audiodisplay
Ongelofelijk dun. Scherp geprijsd.
Je krijgt de heldere beeldkwaliteit die je wilt met dit ultradunne scherm met microrand, meeslepende ultrabrede
kijkhoeken en ingebouwde audio. Of je nu door content bladert of entertainment streamt, je ziet de wereld op een
geheel nieuwe wijze.

Een aantrekkelijk, ultradun ontwerp

Dit ultradunne display is gemaakt van
aluminium en heeft een matte afwerking en
hooggepolijste hars. Dit scherm heeft een
modern uiterlijk zonder het hoge
prijskaartje.
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Schitterend beeld tot aan de randen

De microrand van het display in FHD1resolutie met een levendig IPS-scherm
levert ultrabrede kijkhoeken en een scherpe,
heldere beeldkwaliteit. Een uitgebreide
kijkervaring die ideaal is voor configuraties
met twee schermen.

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

Volledig geïntegreerde audio

Laat jezelf meeslepen in geweldig geluid
zonder rommelige kabels en losse speakers
op je bureau. Krachtig ingebouwde audio
met heldere FHD-resolutie maakt van dit
display een volledig entertainmentpakket.
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Pluspunten
FHD-scherm / 1080p-scherm
Geweldige beelden en een onvergetelijke kwaliteit van een verbazingwekkend FHD-scherm.
Scherm met microdunne rand
Het ontwerp met de microrand creëert een grotere kijkervaring.
Kies het beste
IPS-technologie zorgt voor een heldere weergave onder bijna elke hoek. Je zit overal op de eerste rang.
Scherm loopt bijna van rand tot rand
Een scherm dat vrijwel van rand tot rand gaat betekent een maximaal schermoppervlak en uitgebreide kijkervaring.
AMD® FreeSync™-technologie
Maakt haperende beelden, invoervertraging en screen tears verleden tijd.
Deel het panoramische beeld
Ultrabrede kijkhoek van 178° met consistente details en levendige kleuren.
Compact, elegant design
Het dunne ontwerp en de enkele aansluiting laten meer ruimte voor een betere computerervaring.
Ontspiegeld scherm
Met het ontspiegelde scherm kun je in de zon genieten van je favoriete content.
Modern design
Een slank ontwerp dat naadloos past in een moderne inrichting.
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FreeSync™ is alleen beschikbaar als er verbinding is met een DisplayPort of HDMI. 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. AMD Radeon Graphics en/of met APU compatibele monitors uit de AMD A-serie met DisplayPort/HDMI AdaptiveSync zijn vereist. Voor FreeSync via HDMI heb je een AMD 15.11 Crimson-driver (of nieuwer) nodig. Adaptieve refresh-rates variëren per monitor. Ga voor meer informatie naar www.amd.com/freesync.
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Schermformaat

23,8 inch (60,45 cm)

Schermkleuren

Tot 16,7 miljoen kleuren ondersteund (via FRC-technologie)

Aspectratio

16:9 1

Type scherm

IPS met led-backlight

Pixelgrootte

0,274 mm

Responstijd

5 ms grijs naar grijs (met overdrive)

Helderheid

300 cd/m² 1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch 1

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Productkleur

Sneeuwstormwit

Ondersteunde resoluties

800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 86 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 75 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen; AMD FreeSync™

Type scherminvoer

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

Fysieke beveiligingskenmerken

Klaar voor veiligheidsslot 3

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +25°

Beheersoftware

HP Display Assistant

Omgevingsspecificaties

Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm 2

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A; Stroomverbruik in modus Aan: 19 W; Jaarlijks stroomverbruik: 28 kWu; Standby: 0,23 W; Stroomverbruik (ingeschakeld): 19 W;
Stroomverbruik (stand-by): 0,17 W

Gebruikersinstellingen van het scherm

Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Beeldregeling; Informatie; Taal; Beheer; Menu; OK; Voedingsinstelling; Ingangssignaal; Menuregeling; QV; Volume

Afmetingen

53,98 x 18,66 x 40,88 cm

Gewicht

3,05 kg; In verpakking: 4,63 kg

Temperatuur, in bedrijf

5 tot 35 °C

Temperatuur, in bedrijf

41 tot 95 °F

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80% rel

Certificeringen en compatibiliteit

BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL) Grade 1; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307;
KC/KCC; MEPS; Microsoft WHQL-certificering; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TÜV Bauart; VCCI; ISC; Zachtblauw licht; EUP Lot-26; IEC 60950:1999; ES7.0

Voeding

Ingangsspanning 100 - 240 V

Multimedia

Audio-ingang/audio-uitgang, 1,5W-speakers

Garantie

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

Inhoud van de doos

Netsnoer; Documentatie; HDMI-kabel; Voedingsadapter; QSP; CD 4

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Bestelnr.

4TB29AA

Bestelinfo

4TB29AA#ABB: 193015096707; 4TB29AA#A2N: 193015096783; 4TB29AA#ABT: 193015096745; 4TB29AA#ABU: 193015096714; 4TB29AA#ABV:
193015096769; 4TB29AA#ABY: 193015096738; 4TB29AA#ACQ: 193015096752; 4TB29AA#UUG: 193015096776; 4TB29AA#UUZ: 193015096721
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Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
2
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
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Slot wordt apart verkocht.
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