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HP 24x Oyun Ekranı

Aksiyonu yaşamanın daha hızlı yolu. Oyun becerilerinizi gösterin.
Oyun esaslarına sahip hızlı ve canlı ekran.

HP 24x Ekran, daha hızlı hareketler için gereken tüm özelliklere sahiptir. 144 Hz yenileme hızı  ve AMD® FreeSync™
teknolojisi sayesinde hareketinize aynı anda yanıt veren düzgün, takılmasız görsellerin tadını çıkarın. Yerleşik
hoparlörlere sahip, 60,45 cm (23,8 inç) boyutundaki bu Full HD  ekran eğlencenizi yukarı taşıyacak.

İhtiyacınız olan hız
144 Hz yenileme hızı ve 1 ms yanıt
süresiyle  en aksiyon dolu anların bile
hareket bulanıklığı olmadan akıcı ve canlı
olmasını sağlayın.

Düzgün, net görüntüler
AMD® FreeSync™  teknolojisine sahip bu
dupduru FHD  (1920 x 1080) ekranla akıcı,
takılmasız akıcı, takılmasız oyun farkını
deneyimleyin.

Daha konforlu sürükleyici deneyim
Mikro kenarlı çerçeve tasarımı daha
sürükleyici bir görüntüleme deneyimi,
entegre hoparlörler ise yüksek kaliteli ses
sunar. Yükseklik, eğim, dönüş ve pivot
ayarlamaları oyun sırasında optimum konfor
sağlar.

 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
 FreeSync™ yalnızca DisplayPort veya HDMI bağlantı noktası ile bağlı olduğunda kullanılabilir. FreeSync, FHD veya QHD ekranlar üzerinde etkinleştirilen ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının kare hızına kilitleyerek

oyunlarda ve videolarda takılma ve/veya bozulmaları ortadan kaldırmak için tasarlanan bir AMD® teknolojisidir. Monitör, AMD® Radeon™ Grafik Kartı ve/veya DisplayPort™ Uyarlamalı Eşitleme ile uyumlu AMD® A Serisi APU
gereklidir. AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (ya da üzeri) gereklidir. Uyarlanabilir yenileme hızları ekrana göre değişiklik gösterir.
 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntü için FHD içerik gerekir.
 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
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Özellikler

Overdrive ile 1 ms yanıt süresi
Piksellerinizin değişen karelere ne kadar hızlı yanıt verebildiği hızlı oyun oynayabilmek için çok önemlidir ve 1ms yanıt süresi aksiyon dolu anların
akıcı, net olmasını ve görüntülerin takılmamasını sağlar.

Yükseklik ayarlı ayak
130 mm pürüzsüz, hassas yükseklik ayarına olanak tanıyan gaz pistonu tasarımı, ekranınızın her açıdan her zaman en rahat konumda olmasına
olanak tanır.

Mikro kenarlı ekran
Neredeyse ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu monitör kullanımının yerini alır.

Tümleşik hoparlörler
Mükemmel ses için harici hoparlörler satın almanıza gerek yok. Dahili hoparlörlere sahip bu ekran, siz bağlanır bağlanmaz çalışmaya hazırdır.

Dahili kulaklık jakı
Erişim için kolay bir konumda olan kulaklık jakı, gerçek yaşama daha yakın bir deneyim için kulaklıklarınızı kolayca takmanızı sağlar.

TN Paneli
Bu TN panelin sunduğu düşük piksel gecikmesi ve hızlı yanıt süresi ile en son aksiyon filminin veya en hareketli bilgisayar oyununun keyfini çıkarın.

144 Hz yenileme hızı
Kareleri standart ekranlara göre iki kat yenileme hızıyla saniyede 144 kez yenileyen bir oyun ekranıyla pürüzsüz oyun deneyimi, keskin nesneler ve
daha net ayrıntılar elde edin.

AMD FreeSync™ teknolojisi
Akıcı ve hızlı yanıt veren bir oyun deneyiminin farkını gör ve hisset. Yenileme hızını GPU ile senkronize eden AMD FreeSync™ sayesinde ekran
takılmaları, giriş gecikmeleri ve ekran yırtılmaları tarih oluyor.

Düşük mavi ışık
Düşük mavi ışık modunun kullanılması ekran renklerini daha sıcak bir spektruma geçirerek beyazı daha doğal hale getirir ve gözlerinizi daha az
yorar.
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Ekran boyutu 23,8 inç

En boy oranı 16:9 

Piksel 0,274 mm

Yanıt süresi 1 ms (overdrive ile)

Parklaklık 250 g/m² 

Kontrast oranı 1000:1 statik; 12000000:1 dinamik 

Izlenebilir açı 160° dikey; 170° yatay

Önerilen çözünürlük FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Çözünürlük (maksimum) FHD (144 Hz'de 1920 x 1080)

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

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay) 167 kHz'e kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey) 144 Hz'e kadar

Ekran özellikleri Anti-glare; Language selection; LED backlights; On-screen controls; Plug and Play; AMD FreeSync™; Height adjustable; Low blue light mode; Dual speakers (2W per
channel)

Ekran Giriş Türü 1 DisplayPort™ 1,2 inç (HDCP desteği ile); 1 HDMI 1.4 (HDCP desteği ile)

Fiziksel güvenlik özellikleri Güvenlik kilidi özellikli 

Ekran hareket açısı Eğim: –3,5 ila +21,5°

Enerji verimliliği Enerji verimlilik sınıfı: A; Açık modda güç tüketimi: 24 W; Yıllık enerji tüketimi: 36 kWh; Beklemede: 0.32 W; Güç tüketimi (açık modda): 24 W; Güç tüketimi (kapalı
modda): 0,17 W

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri Ses denetimi; Parlaklık; Renk denetimi; Görüntü denetimi; Bilgi; Dil; Yönetim; Menü; Güç

Harici G/Ç bağlantı noktaları 1 ses

Ürün boyutları
53.08 x 21.8 x 37.99 cm Ayak hariçtir.
54,08 x 21,8 x 48,99 cm With stand
Paketli: 65 x 20 x 39 cm

Ağırlık 6,1 kg
13,45 lb

Çalışma ısısı aralığı 5 - 35°C

Çalışma ısısı aralığı 41 - 95°F

Çalıştırma nem aralığı % 20 - 80 BN

Sertifikalar ve uyumluluklar Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C Onay İşareti; cTUVus; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart;
VCCI; Vietnam MEPS; AEEE; ISC; Düşük mavi ışık; UkrSEPRO; Güney Afrika MEPS; Ukrayna Enerji etiketi

Güç kaynağı Giriş voltajı 100 - 240 VAC

Garanti Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun içeriği AC güç kablosu; HDMI kablosu; Garanti kartı; Monitör

VESA montaj Bağlantı parçasıyla 100 mm

Ürün numarası 5ZU98AA

Sipariş bilgileri 5ZU98AA#ABB: 193424944088; 5ZU98AA#A2N: 193424944163; 5ZU98AA#ABU: 193424944095; 5ZU98AA#ABV: 193424944149; 5ZU98AA#ABY:
193424944118; 5ZU98AA#ACQ: 193424944132; 5ZU98AA#UUG: 193424944156; 5ZU98AA#UUZ: 193424944101

 Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
 Kilit ayrı satılır.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler
ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Diğer tüm ticari markalar
ilgili sahiplerine aittir.
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