
Datablad

HP 24f skärm

Omöjligt tunn. Oemotståndligt pris.

Du får den där skarpa bilden du vill ha med denna superslimmade skärm och tunna ram. Njut av iögonfallande design
och en uppslukande ultrabred visningsvinkel. Från surf till streaming ... Nu kan du se världen på ett helt nytt sätt.

Snygg, supertunn design
Denna ultratunna skärm är tillverkad i lätt,
stark metall och har en matt finish med
högpolerad harts. Du får en modern design
och känsla trots att prislappen är relativt
blygsam.

Fantastisk från kant till kant
Skärmen har en supertunn ram och IPS-
panel som ger ultrabred visningsvinkel och
hög bildkvalitet. Bildupplevelsen passar
perfekt för konfigurationer med dubbla
skärmar.

Fullspäckad med
underhållningsfunktioner
Njut av de tydliga detaljerna som FHD-
upplösningen  framhäver i allt innehåll. Tack
vare AMD FreeSync™  kan du spela utan
suddig bild och lagg.
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Höjdpunkter

 FreeSync™ är endast tillgängligt vid anslutning via DisplayPort eller HDMI. FreeSync är en AMD®-teknik för FHD- eller QHD-skärmar som utformats för att förhindra att bilden hackar och/eller bryts när du spelar spel och
tittar på video. Den låser skärmens uppdateringsfrekvens till grafikkortets bildfrekvens. AMD Radeon-grafik och/eller AMD A-Series APU-kompatibla skärmar med stöd för DisplayPort/HDMI™ Adaptive-Sync krävs. AMD
15.11 Crimson-drivrutin (eller nyare) krävs för att stödja FreeSync via HDMI. De anpassningsbara uppdateringsfrekvenserna kan variera beroende på bildskärm. Mer information finns på www.amd.com/freesync.
 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.

Full HD-skärm/1080p-skärm
Var beredd på förstklassiga och skarpa bilder med oförglömlig kvalitet med denna fantastiska full HD-skärm.

Micro-edge-skärm
Bildskärmens otroligt smala ram ger en bildupplevelse med riktigt breda betraktningsvinklar, idealisk för montering av flera skärmar.

Skaffa dig det bästa
Oavsett var du befinner dig ger en HP IPS-skärm tydliga, levande bilder. IPS-teknik säkerställer bildvisningens precision och konsekvens över hela
det extra breda spektrumet. Njut av samma breda visningsupplevelse som på förstklassiga plattor och mobila enheter.

AMD® FreeSync™-teknik
Se och känn skillnaden med spel som flyter på och ger ett direkt gensvar. AMD FreeSync™ synkroniserar uppdateringsfrekvensen med
grafikprocessorn och gör hackiga bilder och kommandolagg till ett minne blott.

Dela panoramavyn
Livfulla detaljer från praktiskt taget alla platser med jämna färger och bildskärpa som är konstant i alla 178°-betraktningsvinklar horisontellt och
vertikalt på en superbred skärm.

Antireflexpanel
Njut av solen samtidigt som du tittar på ditt favoritinnehåll tack vare antireflexpanelen. Den icke-reflekterande och lågblanka skärmen innebär att
du slipper blänk medan du befinner dig utomhus.

Kompakt, elegant design
Du får allt du behöver i en enda elegant förpackning. Med en enda anslutning till vägguttaget undviker du kabelhärvor. Slimmad design ger dig mer
utrymme för en förbättrad datorupplevelse.

Modern design
Den eleganta designen gör att denna moderna skärm passar perfekt med de senaste enheterna och utan problem smälter in i inredningen.

Hitta rätt vinkel
Justera skärmen så att den passar dig med en lutning på 5° framåt eller 25° bakåt.

Sömlös bildvisning
Filmer och spel väcks till liv med klarare och skarpare bild för ett mer realistiskt spel och växlar från grå till grå på bara 5 millisekunder.

Svagt blått ljus
Genom att använda läget för svagt blått ljus skiftar bildskärmens färger till ett varmare spektrum, samtidigt som det vita blir mer naturligt och
belastar dina ögon mindre.

Extrem detaljrikedom
Fantastisk skärpa med kontrastförhållandet 10 000 000:1 för djupare svärta, ljusare högdagrar och klarare färger.
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Bildskärmsstorlek 60,45 cm (23,8 tum)

Höjd-bredd-förhållande 16:9

Bildskärmstyp IPS med LED-belysning

Pixelstorlek 0,274 mm

Svarstid 5 ms grått till grått (med overdrive) 

Ljusstyrka 300 nits 

Bildkvot 1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt 

Produktens färg Silver

Upplösning (maximal) FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds 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

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell) Upp till 86 kHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal) Upp till 75 Hz

Skärmegenskaper Antireflexbehandlad; Antistatisk; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Skärmkontroller; Plug and play; Kan
programmeras av användaren

Typ av bildskärmsingång 1 VGA; 1 HDMI 2.0

Fysiska säkerhetsfunktioner Säkerhetslåsberedd 

Administrationsprogramvara HP Display Assistant

Specifikationer för omgivning Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt 

Energieffektivitet Energieffektivitetsklass: A; Energiförbrukning i påslaget läge: 19 W; Årlig energiförbrukning: 28 kWh; Standby: 0,23 W; Energiförbrukning
(påslaget läge): 19 W; Energiförbrukning (OFF-läge): 0,17 W

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Ingångskälla; Språk; Administration; Meny; OK; Ström

Produktmått
53,98 x 4 x 32,3 cm Utan stativ.
53,98 x 18 x 40,88 cm Med stativ
Förpackat: 60,7 x 12,8 x 40,9 cm

Vikt 2,84 kg; Förpackat: 4,7 kg

Driftstemperatur 5 till 35 °C

Driftstemperatur 41 till 95 °F

Luftfuktighet vid drift 20 till 80 % relativ luftfuktighet

Certifieringar och överensstämmelser
BSMI; CB; CCC; CE; CEL grad 2; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1; IS 1121; ISO 9241-
307; KC; KCC; MEPS; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10, Windows 8 och Windows 7); PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; SmartWay
Transport Partnership (NA); TUV Bauart; VCCI; ISC; Svagt blått ljus

Nätenhet Inspänning 100 till 240 VAC

Garanti 1 års begränsad garanti

Medföljer Strömkabel; Dokumentation; HDMI-kabel; Garantikort; Installationsanvisningar; Nätadapter

VESA-fäste Inte kompatibel med VESA-fästen

Ursprungsland Kina

Produktnummer 2XN60AA

Beställningsinfo 192018368583

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Pixlar per tum (ppi) 93 ppi

Panelens bitdjup 8 bitar (6 bitar + FRC)

Vertikal betraktningsvinkel 178°

Horisontell betraktningsvinkel 178° horisontellt; 178° vertikalt

Sväng No swivel

Lutning -5 till +25°

Rotera No pivot

Intervall för höjdjustering Ingen höjdjustering

Skärmbehandling Antireflex

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Integrerat sekretessfilter Nej

Lägen för svagt blått ljus Ja
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Fotnoter om meddelandetjänster

 Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
 FreeSync™ är endast tillgängligt vid anslutning via DisplayPort eller HDMI. FreeSync är en AMD®-teknik för FHD- eller QHD-skärmar som utformats för att förhindra att bilden hackar och/eller bryts när du spelar spel och tittar på video. Den

låser skärmens uppdateringsfrekvens till grafikkortets bildfrekvens. AMD Radeon-grafik och/eller AMD A-Series APU-kompatibla skärmar med stöd för DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync krävs. AMD 15.11 Crimson-drivrutin (eller nyare) krävs
för att stödja FreeSync via HDMI. De anpassningsbara uppdateringsfrekvenserna varierar beroende på bildskärm. Mer information finns på www.amd.com/freesync.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Lås säljs separat.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. ENERGY STAR® och ENERGY STAR®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör United
States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. USB Type-C™ är ett varumärke som tillhör USB Implementers Forum.
EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik för 3:epartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.
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