
Adatlap

HP Pavilion 23xw 58,4 cm-es (23 
hüvelykes) képátlójú IPS LED-es hátsó 

megvilágítású monitor

Elérhető áron élvezheti a
fantasztikus képi világot. A HP
Pavilion 23xw IPS LED-es
hátsó megvilágítású monitor
rendkívül széles betekintési
szöget biztosít a 10 000
000:1 dinamikus
kontrasztarány, a
Technicolor-tanúsítvány és az
éles, Full HD1 felbontású, keret
nélküli képernyő mellett.2
Ossza meg az intenzitást,
élvezze a ragyogást.3

Lenyűgöző betekintési szög
● A folyamatosan kiváló színhűséget egy 58,4 cm-es (23 hüvelykes) képátlójú képernyőn oszthatja

meg a képsíkváltási (IPS) technológia segítségével. Kiváló képi világ szinte bármilyen szögből.

Egyedülállóanmodern kialakítás és könnyű hozzáférés
● A korszerű, vékony profilt a modern fekete és ezüst színek hangsúlyozzák. A nyitott támasszal

kialakított állvány kényelmes hozzáférést biztosít a VGA- és HDMI-csatlakozókhoz.

Magával ragadó képi világ
● Az 1920 x 1080 Full HD felbontású képernyő ragyogó színeket és kristálytiszta megjelenítést

biztosít a hihetetlen, 10 000 000:1 dinamikus kontrasztarány, a 16:9 oldalarány és a gyors, 7
ezredmásodperces válaszidő mellett.

Szolgáltatások:
● Mivel a képernyőnek nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes

többmonitoros használatot tesz lehetővé.
● A csillogásmentes bevonat csökkenti a képernyő felületét érő környezeti fény csillogását.
● A kijelző 2°-os előre- és 25°-os hátradönthetősége révén kényelmesen és egyszerűen állíthatja be a

legjobb betekintési szöget.
● A fejlett zajszűrő élesebbé teszi a fényképek, videók és játékok megjelenítését a túlexponáltság

csökkentésével.4

1 A nagy felbontású (HD) képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
2 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
3Az internetszolgáltatás nem képezi a termék részét.
4Az eredmények eltérőek lehetnek az eredeti kép (fénykép vagy videó) megtekintési minőségétől, illetve a monitor korábbi beállításai és az új HP Enhance+ mód közötti különbségtől függően.
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Képernyőméret 58,4 cm (23")

Oldalarány 16:9

Képernyő típusa IPS LED-háttérvilágítással

Képponttávolság 0.265 mm

Frissítési válaszidő 7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő 250 cd/m²

Kontrasztarány 1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus

Videobemeneti jel 1 VGA; 2 HDMI (HDCP-támogatással)

Felbontás 1920 x 1080

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes) Legfeljebb 80 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 76 Hz

Megjelenítési jellemzők Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás

Képernyőmozgatási szöge Döntés: –2 és +25° között

Környezeti specifikációk Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai Bemeneti feszültség: 100–240 V 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 27 W (maximális), 25 W (jellemző); Készenléti üzemmód: < 0,5 W

Energiahatékonyság Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 58,4 cm (23"); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 22 W; Éves energiafogyasztás: 32 kWh; Készenlét: 0,5 W;
Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,22 W; Képernyőfelbontás: 1920 x 1080

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü (Kiválasztás/OK); Fényerő („-”); Automatikus („+”); Következő bemenet (Vissza/Mégse/Kilépés); Tápellátás

Méretek (sz x h xm) 53,18 x 15,08 x 40,32 cm (állvánnyal); 53,18 x 5,06 x 32,22 cm (állvány nélkül)

Súly 3,97 kg (állvánnyal); 3,25 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány 5 °C és 35 °C között

Működési páratartalom tartomány 20–70% (nem lecsapódó)

Tárolási hőmérséklet tartomány –20 °C és 60 °C között

Nyugalmi páratartalom-tartomány 20–90%

Tanúsítványok ésmegfelelőségi információ CB; CE; ERP; ISO; TUV-Bauart; EAC; EEI; IS 1121; SASO; SABS; CSA; FCC; ICES-003; NOM; S-Mark; VCCI; KC (biztonság+EMC); PSB; ISC; CCC; CECP; CEL; BSMI; RCM; MEPS; SEPA;
E-standby; Vietnam Energy; Technicolor-tanúsítvány

Termékszín Természetes ezüst (keret) és fehér (hátsó burkolat)

Garancia Egyéves korlátozott jótállás

Gyártó ország Kína

A csomag tartalma Váltóáramú tápkábel; Tápegység; VGA-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót; a jótállást; az illesztőprogramokat); Gyors üzembe helyezési útmutató

VESA rögzítő Az adapter külön vásárolható meg

Rendelési tudnivalók J7Y75AA#A2N:888793407066; J7Y75AA#ABB:888793389508; J7Y75AA#ABT:888793407028; J7Y75AA#ABU:888793406991; J7Y75AA#ABV:888793407042;
J7Y75AA#ABY:888793407011; J7Y75AA#ACQ:888793407035; J7Y75AA#AKQ:888793459522; J7Y75AA#UUG:888793407059; J7Y75AA#UUZ:888793407004

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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