
Karta produktu

Monitor HP E24 G4 FHD
Pogłęb swoje wizualne wrażenia

Pracuj wygodnie bez rozpraszania uwagi
dzięki optymalnej ergonomii i
rozdzielczości Full HD monitora HP E24
G4 FHD z technologią HP Eye Ease, który
został zaprojektowany z myślą o Twoich
potrzebach. Ułatw pracę swojemu
zespołowi IT dzięki możliwości zdalnego
zarządzania.

*Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu

Całkowity komfort z technologią HP Eye Ease
Zapewnij komfort swoim oczom przez cały dzień pracy z technologią HP Eye Ease, naszym pierwszym
wbudowanym i zawsze aktywnym filtrem światła niebieskiego, który pozwala oglądać wyraziste treści bez wpływu
na odwzorowanie barw, a do tego nie wymaga korzystania z funkcji OSD.

Spersonalizuj swój widok

Nie trać wydajności nawet na chwilę z 4-kierunkową funkcją regulacji, która pozwala znaleźć optymalne ustawienie
monitora, pozbawionym efektu migotania i wyposażonym w trójstronną ramkę micro-edge ekranem o przekątnej
23,8″ (60,45 cm), z którym zobaczysz więcej treści, oraz rozdzielczością Full HD gwarantującą ostry obraz pod
dowolnym kątem.

Przemyślana konstrukcja

Energooszczędność stanowi nieodłączną cechę każdego monitora z certyfikatem ENERGY STAR®,
zarejestrowanego w programie EPEAT® 2020  i charakteryzującego się niską zawartością halogenu . Idziemy o
krok dalej dzięki opakowaniom w 100% nadającym się do recyklingu, które są akceptowane przez zakłady
zajmujące się recyklingiem.

Obejmuje

Podłącz monitor do swoich najczęściej używanych urządzeń wyposażonych w porty VGA, HDMI oraz DisplayPort™.
Podłącz nawet cztery akcesoria USB bezpośrednio do monitora, korzystając z wbudowanego koncentratora USB
3.2.

Pracuj wygodnie dzięki funkcjom regulacji nachylenia, wysokości i obrotu. Skorzystaj z funkcji obrotu w
płaszczyźnie pionowej, aby dogodnie dostosować widok w pionie lub w poziomie podczas korzystania z wielu
monitorów.

Dopasuj monitor do swoich potrzeb i zabezpiecz go przed kradzieżą dzięki łatwemu w obsłudze, intuicyjnemu
oprogramowaniu HP Display Center, które pozwala wybrać preferowane ustawienia, zmieniać rozmiary
poszczególnych ekranów, a nawet przyciemniać je, gdy monitor zostanie wyłączony bez zgody – a wszystko to
przez jeden główny komputer.

Dopasuj to kompleksowe rozwiązanie do swoich potrzeb dzięki dodatkowym urządzeniom, takim jak listwa
głośnikowa HP S101 mocowana z łatwością do dolnej ramki i umożliwiająca odtwarzanie dźwięku stereo z
monitora.

Zapewnij sobie pełen spokój, wiedząc, że monitor został dokładnie przetestowany pod kątem zgodności z
komputerami i stacjami roboczymi HP. Dodatkowo jest on objęty trzyletnią standardową ograniczoną gwarancją.
Rozszerz swoje zabezpieczenia o ochronę przed wypadkami, na czas podróży i wiele innych z opcjonalnymi
usługami HP Care Pack.
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Monitor HP E24 G4 FHD Tabela specyfikacji

Typ wyświetlacza IPS

Aktywny obszar panelu 20.75 x 11.67 in 52,7 × 29,64 cm

Jasność 250 nitów

Współczynnik kontrastu 1000:1

Wskaźnik odpowiedzi 5 ms GtG (z funkcją Overdrive)

Kolor produktu Czarna głowica, srebrny stojak

Współczynnik kształtu 16:9

Rozdzielczość własna FHD (1920 × 1080)

Obsługiwane rozdzielczości 1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1280 × 800; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 640 × 480; 720 × 400; 800 × 600

Funkcje wyświetlacza Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; Powłoka antyrefleksyjna

Kontrolki użytkownika Jasność; Wyjście; Informacje; Zarządzanie; Ustawienia zasilania; Ustawienia sygnału wejściowego; Ustawienia menu; Obraz; Kolory

Sygnał wejściowy 1 port VGA; 1 port USB Type-B; 1 port DisplayPort™ 1.4 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP); 4 porty USB-A 3.2 Gen 1

Rozmiar wyświetlacza (przekątna) 23.8"

Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system
metryczny)

60,45 cm (23,8")

Aparat Bez wbudowanego aparatu fotograficznego

Ochrona środowiska
Temperatura pracy: Od 5 do 35°C; 
Wilgotność podczas pracy: 20–80% bez kondensacji; 

Zasilanie Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC

Zużycie energii 6 W (maks.), 3,5 W (normalna praca), 0,3 W (tryb gotowości)

Wymiary 21.24 x 1.85 x 12.73 in 53,94 × 4,7 × 32,33 cm (Bez podstawy.)

Waga 12.54 lb 5,7 kg (Z podstawą.)

Zabezpieczenia fizyczne Obsługa blokady zabezpieczającej

Spełniane normy w zakresie sprawności
energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; Całkowity koszt posiadania (TCO); Certyfikat EPEAT®

Certyfikaty i zgodność z przepisami
MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE dla Kambodży; ISO 9241-307; KC/KCC;
NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; TUV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; Zastosowanie na całym świecie; ICE; UAE

Zawartość opakowania
Monitor; Przewód DisplayPort™ 1.2; Przewód HDMI; Przewód USB Type-B na A; Arkusz szybkiej instalacji; Zestaw dokumentacji; Przewód
zasilania sieciowego

Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Liczba pikseli na cal (ppi) 93 ppi

Głębia bitowa panelu 8 bitów (6 bitów + FRC)

Kąt widzenia w pionie 178°

Kąt widzenia w poziomie 178°

Ramka Mikrokrawędzie z 3 stron

Obrót ±45°

Pochylenie od -5 do +23°

Orientacja ±90

Zakres regulacji wysokości 150 mm

Mocowanie VESA 100 mm × 100 mm

Twardość 3H

Obróbka ekranu Antyodblaskowy

Aktywna funkcja dotykowa Bez obsługi dotykowej

Zintegrowany filtr prywatności Nie

Eliminacja migotania obrazu Tak

Tryby niskiej emisji niebieskiego światła Tak, HP Eye Ease (certyfikat TÜV Low Blue Light Hardware Solution)

Klasa sprawności energetycznej D

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo) 30–80 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo) 50-60 Hz

Wielkość piksela 0,274 mm
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Monitor HP E24 G4 FHD

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Pomoc techniczna HP w następnym
dniu roboczym w miejscu instalacji dla
standardowego monitora przez 3 lata
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Monitor HP E24 G4 FHD

Przypisy dotyczące wiadomości

 Dodatkowe monitory należy zakupić oddzielnie.
 Na podstawie amerykańskiej procedury certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.
 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
 Sprzedawane osobno.
 Wymaga systemu Windows 10 na komputerze hoście.
 Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia

i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe
prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
 

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach firmy HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
 Blokada sprzedawana oddzielnie.
 Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status EPEAT® różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są
określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
 
DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
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