
Спецификация

Дисплей HP 24fh

Невероятно тънък и с усъвършенствано регулиране на
височината за повече комфорт. Неустоимо достъпен.

Насладете се на чистата картина, за която жадувате, с този ултратънък дисплей с микрорамка, притежаващ
атрактивен алуминиев дизайн и завладяващи ултрашироки зрителни ъгли UWVA. От преглеждане на съдържание
до поточно предаване на развлекателни програми – може да видите света по съвсем нов начин.

Привлекателен, ултра тънък дизайнПривлекателен, ултра тънък дизайн
Built from aluminum with a matte finish and
high-polished resin, this ultra-slim display
brings home a modern look and feel without
the premium price tag.

Зашеметяващ от край до крайЗашеметяващ от край до край
With a vivid IPS panel, this height adjustable,
micro-edge display delivers ultra-wide
viewing angles and crisp, clear picture
quality.

Пълен с функции за развлечениеПълен с функции за развлечение
Experience clear picture and gaming free of
blur and lag with FHD  resolution and AMD
FreeSync™.

 Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
 FreeSync е технология на AMD, която се използва при Full HD и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване

на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD Radeon™ и/или допълнителен процесор, съвместим с AMD A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-
Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира според дисплея.
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ИзобразяванеИзобразяване

 FreeSync™ е налице само при свързване към Display Port. FreeSync е технология на AMD®, която се използва при FHD или QHD дисплеи, и е предназначена да елиминира насичането и/или накъсването при игри
и възпроизвеждане на видео, като заключва честотата на опресняване на дисплея към кадровата честота на графичната карта. Необходими са монитор, графична карта AMD® Radeon™ и/или допълнителен
процесор, съвместим с AMD® A-Series, с адаптивно синхронизиране (Adaptive-Sync) чрез DisplayPort™. Необходим е AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (или по-нова версия). Адаптивната честота на опресняване варира
според дисплея.
 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-

ниска.

FHD дисплей/1080p дисплейFHD дисплей/1080p дисплей
Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на този зашеметяващ Full HD дисплей.

Стойка за регулиране по височинаСтойка за регулиране по височина
Дизайнът тип „газова колонка“ осигурява 130 мм гладко и точно регулиране на височината за изключително удобно разположение на
дисплея съобразно индивидуалните нужди.

Подгответе се за най-добротоПодгответе се за най-доброто
IPS технологията Ви осигурява ясна картина от почти всеки ъгъл. Всяко място е най-доброто място.

Технология AMD® FreeSync™Технология AMD® FreeSync™
Насичането на дисплея, забавянето на сигнала и разкъсванията на екрана вече са минало.

Споделете панорамния изгледСподелете панорамния изглед
Ултраширок 178° зрителен ъгъл с ясно изразени детайли и в ярък цвят.

Компактен, елегантен дизайнКомпактен, елегантен дизайн
Тънкият дизайн и единичната връзка Ви осигурява повече пространство за по-добро изживяване.

Противоотражателен панелПротивоотражателен панел
Наслаждавайте се на слънцето и на любимото си съдържание с този противоотражателен панел.

Модерен дизайнМодерен дизайн
Елегантен дизайн, който лесно се вписва в модерния дом.

Регулирайте вашия изгледРегулирайте вашия изглед
Лесно регулиране на наклона с 5 ° напред и с 23 ° назад.

Ниско ниво на синя светлинаНиско ниво на синя светлина
По-малко ще натоварвате очите си, ако омекотите синята светлина от дисплея.

Регулирайте вашия изгледРегулирайте вашия изглед
Позиционирайте екрана според личните си предпочитания със 100 мм регулируема височина и от 5° преден до 20° заден наклон.
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Размер на дисплеяРазмер на дисплея 23,8 инча

СъотношениеСъотношение 16:9 

Тип на дисплеяТип на дисплея IPS

гъстота на пикселитегъстота на пикселите 0,274 мм

Чакане на отговорЧакане на отговор 5 мсек. от сиво до сиво (с overdrive) 

ЯркостЯркост 300 cd/m² 

Коефициент на контрастаКоефициент на контраста 1000:1 статичен 

ъгъл на наблюдениеъгъл на наблюдение 178° хоризонтален; 178° вертикален

Цвят на продуктаЦвят на продукта Jack black bezel, jack black stand and base

Разделителна способностРазделителна способност FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Бележка под линия за разделителнатаБележка под линия за разделителната
способност (основна със скорост)способност (основна със скорост)

HDMI 1.4 поддръжка за панел на входен конектор на собствената му резолюция

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

Честота на сканиране на дисплеяЧестота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)(хоризонтална)

До 86 kHz

Честота на сканиране на дисплеяЧестота на сканиране на дисплея
(вертикална)(вертикална)

До 75 Hz

Характеристики на дисплеяХарактеристики на дисплея Противоотражателно покритие; Избор на език; Plug and Play; Потребителско програмиране; AMD FreeSync™

Входен тип на дисплеяВходен тип на дисплея 1 HDMI 1.4 (с HDCP поддръжка); 1 VGA

Функции за физическа защитаФункции за физическа защита Готов за устройство за заключване 

Ъгъл на местене на дисплеяЪгъл на местене на дисплея Завъртане: ±45°; Наклон: от -5 до +21°

Софтуер за управлениеСофтуер за управление HP Display Assistant

Данни за околната средаДанни за околната среда Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени; Подсветка на дисплея без живак 

Енергийна ефективностЕнергийна ефективност
Клас енергийна ефективност: A; Консумация на енергия при режим „вкл.“: 19 W; Годишна консумация на енергия: 28 kWh; режим на готовност: 0,23 W;
Консумация на мощност (режим „вкл.“): 19 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,17 W

Опции на управление на дисплея отОпции на управление на дисплея от
потребителяпотребителя

Меню; Захранване; Сила на звука -; Сила на звука +; Управление на входящия сигнал; Режими за преглед

Размери на продуктаРазмери на продукта
53,98 x 4,02 x 32,3 см Без стойка.
53,98 x 19,36 x 45,99 см With stand

ТеглоТегло 4,04 кг

Температурен диапазон при работаТемпературен диапазон при работа От 5 до 35°C

Температурен диапазон при работаТемпературен диапазон при работа 41 до 95°F

Работен диапазон на влажностРаботен диапазон на влажност От 20 до 80% без кондензация

Сертификати и съвместимостСертификати и съвместимост
Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; China Energy Label (CEL) Grade 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; KCC;
Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1 and Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Low blue light

Захранващо устройствоЗахранващо устройство Захранващо напрежение от 100 до 240 V променлив ток

Какво има в кутиятаКакво има в кутията Захранващ кабел за променлив ток; Документация; HDMI кабел; VGA кабел; Адаптер за захранване;

Страна на произходСтрана на произход Произведено в Китай

Номер на продуктНомер на продукт 4HZ37AA

информация за поръчкиинформация за поръчки
4HZ37AA#ABB: 192545628211; 4HZ37AA#UUG: 192545628280; 4HZ37AA#ABT: 192545628259; 4HZ37AA#ABV: 192545628273; 4HZ37AA#A2N:
192545628297; 4HZ37AA#ACQ: 192545628266; 4HZ37AA#UUZ: 192545628235; 4HZ37AA#ABU: 192545628228

 Всички спецификации отговарят на типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP, а реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.
 Външните захранвания, захранващи кабели и периферни устройства не са с ниско съдържание на халогени. Резервните части, закупени след покупката, може да не са с ниско съдържание на халогени.
 Устройството за заключване се продава отделно.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните придружаващи ги
документи за гаранция. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. ENERGY
STAR® и марката ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на Американската агенция за опазване на околната среда. DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са търговски марки, собственост на Асоциацията за видео електронни стандарти
(VESA®) в САЩ и други държави. USB Type-C™ е търговска марка на форума на организациите, внедряващи USB.
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