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Visão geral
Uma tela incrível por um preço acessível
Visualização incrível de detalhes no monitor de tela grande HP
V24b de 23,6”, com uma resolução Full HD de 1920 x 1080
nítida e ângulos de visualização amplos. As imagens
brilhantes, a conectividade conveniente, a capacidade de
adaptação e o preço acessível são ideais para os negócios do
dia a dia.

Visualização vívida e expansiva

Conectividade conveniente

Maximize sua visualização em uma tela diagonal de
Conecte dispositivos facilmente com portas HDMI, DP e
23,6” com ângulos de visualização amplos de 178
VGA centralizadas, para acesso digital e compatibilidade
graus, resolução Full HD de 1920 x 1080 para uma
legada.
qualidade de imagem brilhante e uma taxa de
contraste dinâmico de 10M:1, para obter mais detalhes
nítidos e claros. 1

Local de trabalho simplificado

Confortavelmente produtivo

Conecte um Desktop HP Mini diretamente ao monitor
para criar um espaço de trabalho eficiente. Use o padrão
VESA de 100 mm para montar o monitor em uma parede
ou braço. 2

Aumente a produtividade otimizando o seu conforto de
visualização. O suporte de 4 vias fornece flexibilidade
para ajustar a altura, inclinação, rotação e orientação
do monitor.

Especificações
Tamanho da tela (diagonal)
59,94 cm (23,6")
Tipo do visor
IPS com retroiluminação LED
Relação largura-altura
16:9
Resolução (nativo)
FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
Resoluções admitidas
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
Distância entre pixels
0,274 mm

Brilho
250 cd/m²
Relação de contraste
1000:1 estático; 10000000:1 dinâmico
Ângulo de visualização
178° horizontal; 178° vertical
Tempo de resposta
5 ms cinza para cinza (com overdrive)
Ângulo de inclinação e rotação
Rotação: ±360°; Inclinação: -5º a +20°; Rotação em pivô: 90°
Características do visor
Antirreflexo; IPS (In plane switching); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controles na tela; Rotação em
pivô; Plug and Play; Programável pelo usuário
Mostrar freqüência da tela (horizontal)
Até 80 kHz
Mostrar freqüência da tela (vertical)
Até 60Hz
Controles na tela
Brilho; Controle de cor; Contraste; Sair; Controle de imagem; Informações; Idioma; Gerenciamento; Controle
de energia; Controle de entrada; Controle de menu
Segurança física
Pronto para bloqueio de segurança
Alimentação
Tensão de entrada 100 - 240 VCA
Consumo de energia
20 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (estado de espera)
Gama de temperaturas de funcionamento
5 a 35°C
Ambiental
Vidro do monitor sem arsênio; Retroiluminação sem mercúrio
Dimensões mínimas (L x P x A)
56,13 x 33,32 x 5,26 cm
(Semsuporte.)

Dimensões do produto com base (L x P x A)
56,13 x 50,14 x 21,8 cm
Peso
5,6 kg
Conteúdo da caixa
Cabo de alimentação CA; Cabo DisplayPort™; Documentação; Cabo VGA; Certificado de garantia

Visão geral

1 Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho
realpode ser maior ou menor.
2 Consulte o resumo de especificações do produto para ver a compatibilidade exata do PC, vendido separadamente. HP Quick Release necessário e vendido
separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente. Opcionais vendidos separadamente.
3 Serviços HP Care Pack vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar, dependendo de sua
localização geográfica. O serviço é iniciado na data de compra do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Acesse www.hp.com/go/cpc para obter mais
informações. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O
cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições de
serviços HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
4 Cada acessório vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente.
©Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações semaviso. As únicas garantias para
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