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HP X24ih  צג למשחקים של

איכות מציאותית. מהירות הבזק.

תוכל להתנסות במשחק עתיר פעולה באיכות מציאותית עם הצג בגודל 23.8 אינץ' באלכסון שנועד לספק את הצבע העקבי ביותר. כעת, עם
מסך IPS, תוכל ליהנות מהתמונה המצוינת ומזוויות הצפייה הרחבות במיוחד, ולשקוע בעולם של ניצחונות. בנוסף, עם זמן תגובה של אלפית

, תמיד תקדים את יריבך עם משחק חלק וללא השהיה.  AMD FreeSync™ Premium השנייה, קצב רענון של 144 הרץ וטכנולוגיית

ברח אל צבעוניות סוחפת
באפשרותך ליהנות מתצוגות טובות
יותר ומתנועות חדות יותר עם מסך

IPS שמספק זוויות צפייה רחבות
במיוחד ותמונה צבעונית יותר. כעת

תוכל לשקוע בתוכן עם חוויית
המשחק המציאותית ביותר.

מהירות מסחררת לדיוק חד של
לייזר

התכונן להגיב לכל דבר שנקרה בדרכך
עם זמן תגובה של אלפית שנייה וקצב

. גם ברגעים רענון של 144 הרץ
העמוסים ביותר בפעולה, הקדם תמיד

את יריביך.

תנועות מהירות יותר. משחק חלק
יותר.

לכל גיימר מגיע משחק חלק לגמרי
וביצועי שיא. שחק בבטחה עם קצב

רענון גבוה, פיצוי קצב מסגרות נמוך
והשהיה נמוכה. צגים המאושרים ל-

MD FreeSync™ Premium כבר
. כאן

נוחות מכל זווית אפשרית
שחק בתנוחה הנוחה לך ביותר,

הודות לעיצוב הארגונומי של הצג.
ניתן בקלות לכוונן את גובה המעמד,
את זווית הסיבוב על הציר ואת זווית

ההטיה.

[1 ] כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
  FreeSync™  Premium זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort או ליציאת HDMI. FreeSync היא טכנולוגיה של  ®AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו, על-ידי נעילת קצב
.DisplayPort/HDMI עם סנכרון ניתן להתאמה של APU-בעלי תאימות ל AMD A-Series ו/או צגי AMD Radeon הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים פיצוי קצב מסגרות נמוך וקצב רענון של 120 הרץ לפחות, כרטיס גרפי של

.www.amd.com/freesync קצבי הרענון הניתנים להתאמה משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת .HDMI על פני FreeSync-(או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב AMD 15.11 Crimson מנהל התקן
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כולל

.(FHD)  Full High-denition נדרש תוכן באיכות  FHD להצגת תמונות 

התקדם לטוב ביותר
טכנולוגיית IPS מעניקה לך תצוגות ברורות מכל זווית כמעט. כל מקום ישיבה הוא המושב הכי טוב בבית.

קצב רענון של 144 הרץ
הפחת את הקרעים במסך לקבלת פרטים נקיים יותר, אובייקטים חדים יותר ומשחק חלק.

Overdrive זמן תגובה של 1 אלפיות שנייה עם
ביטול הטשטוש בתנועה לקבלת משחק חד וטבעי ללא קשר למה שמתרחש על המסך.

AMD® FreeSync™  טכנולוגיית
הופכת את ההפרעות, את השהיית הקלט, ואת קטיעת המסך להיסטוריה עתיקה.

צג באיכות FHD / ברזולוציה של 1,080 פיקסלים
תצוגות ויזואליות מעולות ואיכות בלתי נשכחת מצג FHD מדהים.

OMEN Command Center
התאם אישית את הגדרות התצוגה, הביצועים והתאורה שלך.

צבע מדויק במיוחד
יותר מ-�99 של מרחב צבעים sRGB עבור שכפול צבעים אידיאלי.

מעמד לכוונון גובה
כוונן בקלות את הצג לעמדה הנוחה ביותר עם טווח התאמה של 110 מ"מ.

התאם את זווית הצפייה הנוחה לך
כוונון הטיה בקלות של 6 מעלות קדימה ו-23 מעלות לאחור.

שקע אוזניות כלול
חבר בקלות את האוזניות שלך לקבלת חוויה קרובה יותר למציאות.
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60.45 ס"מ ( "23.8 )גודל תצוגה

16:9יחס רוחב-גובה

IPSסוג תצוגה

Pixel pitch0.274 מ"מ

178°זווית צפייה אופקית

-6° עד 23°+ הטיה

110 מ"מטווח כוונון הגובה

1 אלפית השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive )זמן תגובה

nits 200 בהירות

1,000:1 סטטייחס ניגודיות

שחורצבע מוצר

FHD  (x 1,080 1,920  ב-144 הרץ)רזולוציה (מרבית)

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

KHz 30-167הצג את תדירות הסריקות (אופקי)

Hz 48-144הצג את תדירות הסריקות (אנכי)

פקדים על-גבי המסך; מצב אור כחול חלש; ציפוי נגד בוהק; גובה מתכוונן; AMD Freesync™ Premiumמאפייני תצוגה

יציאה אחת HDMI 2.0; יציאת DisplayPort™ 1.2סוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחהמאפייני אבטחה פיזיים

רמת חיסכון באנרגיה: A; צריכת האנרגיה השנתית: 35 קוט"ש;חיסכון באנרגיה

יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת קלט; בקרת תפריט; משחקים; תמונה; צבעאפשרויות בקרת משתמש במסך

שקע משולב ליציאת אוזניותיציאת שמע

מידות המוצר
x 5.25  x  54.08  32.58 ס"מ

x 21.8  x  54.08  48.99 ס"מ עם מעמד
ארוז: x 19.8  x  59.2  41.7 ס"מ

6.05 ק"ג; ארוז: 7.8 ק"גמשקל

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

20 עד �80 ללא עיבויטווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות
KC/KCC; NOM; NOM  ;ISC; ISO 9241-307 סימון  ;FCC ; EUP Lot-6 ; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; EAC; E-standby; EUP Lot-5 ;אוסטרליה - ניו זילנד MEPS

Ukraine Energy label; California Energy ;דרום אפריקה MEPS ;אור כחול חלש ;WEEE ;וייטנאם NYCE; PSB; TUV Bauart; UL/CSA; VCCI; MEPS
Commission  (CEC); אפליקציית WW; ICE; איחוד האמירויות הערביות

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספק

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

צג; כבל HDMI; תעודת אחריות; QSP ; הודעה אודות המוצר; כבל מתח AC תכולת האריזה

 VESA מ"מ (לא כולל מסגרת)מתקן תלייה x 100 100

2W925AAמק"ט

194850573866מידע להזמנה

ללא תמיכה במגעמותאם למגע

(ppi) '93 עמודים לאינץ'פיקסלים לאינץ

178°זווית צפייה אנכית

micro-edge בשלושה צדדיםמסגרת

±360°סיבוב

+90תנועה סביב ציר

bit 8עומק הסיביות של הלוח

3Hקשיות

ללא תמיכה במגעמותאם למגע

כןללא ריצוד
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