
גיליון נתונים

HP 24mq צג

מראה יפהפה. ביצועים אפילו טובים יותר

תוכל ליהנות מחוויית מסך בגודל 23.8 אינץ' (60.45 ס"מ) באלכסון עם צג זה של HP המסוגנן בעל הגובה המתכוונן, וקבל זוויות צפייה
רחבות במיוחד של עד 178° עם פירוט עקבי וצבעים מרהיבים. עיצוב דק במיוחד זה שהוא כמעט ללא גבולות עם רזולוציית QHD  מספק

תמורה מעולה ומעניק לך את החיבורים הדרושים לך כדי לחבר בקלות את המחשב הנייד או המחשב השולחני שלך.

יותר מסך בפחות שטח
תוכל להתנסות בשטח שולחן גדול יותר בעזרת צג
Micro Edge דק במיוחד זה בעל הגובה המתכוונן.

חוויית צפייה יוצאת מן הכלל
ראה את המסך שלך עם פירוט עקבי, צבעים

מרהיבים, זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178°
ורזולוציית QHD  חדה.

קישוריות קלה
חבר את ההתקנים שלך בנוחות באמצעות יציאות

.VGA-ו HDMI

.(QHD)  Quad High-denition נדרש תוכן באיכות QHD להצגת תמונות 
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גיליון נתונים

HP 24mq צג

60.45 ס"מ ( "23.8 )גודל תצוגה

16:9 יחס רוחב-גובה

IPSסוג תצוגה

178° אופקי; 178° אנכיזווית צפייה אופקית

סיבוב: ±360° ; הטיה: 5-  עד 23°+ ; סיבוב על ציר: 90°הטיה

100 מ"מטווח כוונון הגובה

5 אלפיות השנייה  - אפור לאפור זמן תגובה

 nits  250בהירות

1,000:1 סטטי; 10000000:1 דינמי יחס ניגודיות

x 1,200 ;  1,920 x 1,080 ; 1,680  x 1,050 ;  1,600 x 900 ;  1,600 x 1,200 ;  1,440 x 900 ;  1,280 x 800 ;  1,280 x 720 ;  1,280 x 1,024 ; x 768 1,024 1,920  ;רזולוציות נתמכות
 2,560 x 1400 ;  800 x 600 ;  720 x 400 ;  640 x 480

עד kHz 80 הצג את תדירות הסריקות (אופקי)

עד 60   הרץהצג את תדירות הסריקות (אנכי)

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; גובה מתכוונן; מצב אור כחול חלשמאפייני תצוגה

יציאת VGA; יציאת HDMI 1.4  (עם תמיכת HDCP )סוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה מאפייני אבטחה פיזיים

צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית מפרטים סביבתיים

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; שפה; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריטאפשרויות בקרת משתמש במסך

מידות המוצר

x 4.69  x  54.06  32.25 ס"מ ללא מעמד.
x 21.16  x  54.06  46.33 ס"מ עם מעמד

ארוז: x 22.5  x  63.9  41.9 ס"מ
.x 1.84 x 12.69 in Without stand 21.28

x 8.33 x 18.24 in 21.28 עם מעמד
x 8.85 x 16.49 in 25.15 :ארוז

5.59 ק"ג; ארוז: 7.59 ק"גמשקל
lb 16.73 :ארוז ;lb 12.32

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

to 95°F 41טווח טמפרטורות להפעלה

�20 עד �80 לחות יחסיתטווח לחות בעת הפעלה

CEL ; CCC ; BSMI; CB אישורים ותאימות

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספק

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)אחריות

כבל מתח AC ; תיעוד; כבל HDMIתכולת האריזה

 VESA 100 מ"ממתקן תלייה  x 100 מ"מ

1F2J8AAמק"ט

195122298968מידע להזמנה

 VGA יציאתVGA 1

HdmiHDMI 1.4 יציאת

[1 ] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP , הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

 מנעול נמכר בנפרד.

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. Hewlett-Packard Development Company, L.P 2015 © . המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש. המאפיינים הספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות
האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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