צג (3KS62AA) HP 24fw
סקירה כללית
דק מאין כמוהו .מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.
קבל את איכות התמונה החדה שאתה משתוקק לקבל עם צג Micro
 Edgeדק במיוחד זה הכולל עיצוב אלומיניום השובה את העין וזוויות
צפייה רחבות במיוחד ומהפנטות .החל מעיון בתוכן וכלה בהזרמת
בידור  -הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדרך חדשה לגמרי.

עיצוב מושך ודק במיוחד

שפע של מאפייני בידור

צג דק במיוחד זה ,העשוי ממתכת קלת משקל
וחזקה במיוחד עם גימור מט ושרף מלוטש,
מכניס לבית מראה ותחושה מודרניים במחיר
ידידותי.

התנסה בהבדל החד והברור שמספקת
רזולוציית  [1]FHDלכל התוכן שלך .והודות ל-
™ ,[2]AMD FreeSyncהמשחקים במחשב נטולי
כל טשטוש והשהייה.

מרהיב מקצה לקצה
עם לוח ה IPS-מלא החיים שלו ,צג Micro Edge
זה מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד ואיכות
תמונה חדה וברורה .זוהי חוויית צפייה
הניתנת להרחבה ומושלמת להתקנות של שתי
תצוגות.

מאפיינים

צג באיכות  HDמלא  /ברזולוציה של 1.080
פיקסלים
היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות
שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג

צג Micro-edge
כמעט ללא מסגרת מסביב לצג ,ניתן ליהנות מחוויית
צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של
צגים מרובים.

מדהים זה באיכות [1] .FHD

מסך עם ציפוי נגד בוהק

תאורה כחולה חלשה

באפשרותך ליהנות מהשמש ומהתוכן המועדף עליך
בעזרת מסך זה ,הכולל ציפוי נגד בוהק .המשמעות של
'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ
תיהנה משיעור נמוך יותר של בוהק.

שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה
בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר,
הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על
העיניים.

שתף את התצוגה הפנורמית

התקדם לטוב ביותר

הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום ,עם
צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה
אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של .178°

לא משנה היכן אתה עומד ,צג  IPSשל  HPמספק
תמונות ברורות ומלאות חיים .טכנולוגיית  IPSמבטיחה
דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות
במיוחד .באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה
רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

] [1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD

מפרט
גודל תצוגה )באלכסון(

 60.45ס"מ )"(23.8

טכנולוגיית פאנל

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

יחס רוחב-גובה

16:9

רזולוציה טבעית

 1,920 x 1,080) FHDב 60-הרץ(

רזולוציות נתמכות

x 1,440 ;768 x 1,366 ;800 x 1,280 ;720 x 1,280 ;1,024 x 1,280 ;768 x 1,024
800 ;400 x 720 ;480 x 640 ;1,080 x 1,920 ;1,050 x 1,680 ;900 x 1,600 ;900
600 x

מרחק בין פיקסלים

 0.274מ"מ

בהירות

[1] 300 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי ][1

זמן תגובה )אופייני(

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור )עם טכנולוגיית [1] (Overdrive

ממדים מינימליים )ר  xע  xג(
ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(
משקל

מאפייני תצוגה

סוג קלט תצוגה

 32.3 x 4 x 53.98ס"מ
)ללא מעמד(.

 40.88 x 18 x 53.98ס"מ
 2.84ק"ג
) עם מעמד(.

ציפוי נגד בוהק; אנטי-סטטי; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה;
נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי
המשתמש; ™AMD FreeSync
יציאת  VGA; 1יציאות HDMI 2.0
)) עם תמיכת ((HDCP

פקדים על-גבי המסך

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הזנה; שפה;
ניהול; תפריט; אישור; הפעלה

צבעי תצוגה

עד  16.7מיליון צבעים עם שימוש בטכנולוגיית FRC

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 86 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  75הרץ

מחבר כניסת מתח

יציאת  ;VGAיציאת ) HDMIעם תמיכת (HDCP

חשמל

מתח כניסה  100עד  240וולט AC

צריכת מתח

 22ואט )מרבי( 20 ,ואט )אופייני( 0.3 ,ואט )המתנה(

טווח טמפרטורות להפעלה

 5עד  35°צלזיוס

טווח לחות בעת הפעלה

 20%עד  80%לחות יחסית

סביבתי

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

אישורים ותאימות

;CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6 ;CSA ;BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2
KC; ;ISO 9241-307 ;IS 1121 ;FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1
 ;KCC; MEPSאישור  Windows 8 ,Windows 10) Microsoft WHQLוWindows 7);-
SASO; SmartWay Transport Partnership ;SABS IEC 60950-1 ;PSB; RCM
)צפון אמריקה(;  ;TUV Bauart; VCCI; ISCתאורה כחולה חלשה

אבטחה פיסית

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה ][3

תוכנת ניהול

HP Display Assistant

מספר UPC

192018805996

אחריות

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

תכולת האריזה

כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל  ;HDMIכרטיס אחריות; פוסטר התקנה; מתאם
מתח

מפרטים נוספים
אזור תצוגה )יחידות מטריות(

 29.64 x 52.7ס"מ

אזור תצוגה )מידות באינץ'(

x 11.66 in 20.74

אפשרויות שפה במוצר

#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ

הטיה

הטיה -5° :עד 25°+

זווית צפייה אופקית

 178°אופקי;  178°אנכי

טווח טמפרטורות להפעלה

 41עד  95°פרנהייט

ממדי האריזה )ר  xע  xג(

x 5.04 x 16.1 in 23.9

ממדי האריזה )ר  xע  xג(

 40.9 x 12.8 x 60.7ס"מ

משקל האריזה

lb 10.36

משקל האריזה

 4.7ק"ג

סוג אספקת המתח

חיצוני

סמל של רמת חיסכון באנרגיה

http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545702.jpg

צילום )צילום מוצר(190x170 ,jpg ,

Accessories/HP-Value-24-inch-Displays_190x170.jpg

צילום )צילום מוצר(400x400 ,jpg ,

Accessories/HP-Value-24-inch-Displays_400x400.jpg

צילום )צילום מוצר(70x100 ,jpg ,

Accessories/HP-Value-24-inch-Displays_70x100.jpg

צריכת חשמל )במצב כבוי(

 0.16ואט

צריכת חשמל )המתנה(

 0.23וואט

צריכת חשמל )מצב פועל(

 19ואט

צריכת חשמל )שנתית(

 28קילו וואט/שעה

קוד UNSPSC

43211902

רמת חיסכון באנרגיה

A

שם המותג של המוצר

HP

תמונת תווית של רמת חיסכון
באנרגיה

http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05982205.jpg

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים
להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
] [3מנעול נמכר בנפרד.

Services

HP Care Pack Services

 מומלץ: ★

Personal Systems Consumer Care Pack Services
★ UC758E

HP 3 Year Pickup and Return Service for Consumer Monitors

HC203E

HP 2 Year Pickup and Return Service for Consumer Monitors

UK192E

HP 3 Year Pickup and Return Service for Consumer Monitors

אביזרים
★  :מומלץ

מקלדות/עכברים והתקני קלט

עכברים
עכבר אלחוטי HP Z4000

H5N61AA

עכבר אלחוטי HP Z5000

E5C13AA

כתב ויתור — זכויות יוצרים
® ENERGY STARוהסמל של ® ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב
)™ U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPortוהסמל של ™ DisplayPortהם סימנים מסחריים בבעלות איגוד
תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים USB Type-C™ .הוא סימן מסחרי של USB
.Implementers Forum
בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת www.epeat.net
לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת
.www.hp.com/go/options
 © Copyright 2018 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה
המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין
לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,לשגיאות עריכה או
להשמטות במסמך זה.
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