
Specifikace

Monitor HP E24i G4 WUXGA
Umocněte zážitky ze sledování

Pracujte v pohodlí a soustředěně na
monitoru HP E24i G4 WUXGA s
optimalizovanou ergonomií, rozlišením
WUXGA a filtrem HP Eye Ease, který lze
maximálně přizpůsobit. Usnadněte IT
pracovníkům život díky možnosti vzdálené
správy.

Filtr HP Eye Ease nabízí naprosté pohodlí

Ulevte očím při každodenní zátěži díky neustále aktivnímu integrovanému filtru HP Eye Ease, který snižuje modré
světlo, nemá žádný vliv na přesnost barev i při zobrazení působivého obsahu a nevyužívá ovládání na obrazovce.

Personalizujte si obraz

Neztrácejte produktivitu díky monitoru s možností polohování ve 4 směrech, který se přizpůsobí každému. Na
60,96cm (24") obrazovce s rozlišením WUXGA, tenkým rámečkem na 3 stranách a funkcí potlačení blikání můžete
zobrazit práci na větší ploše a dosáhnout ostrého obrazu z jakéhokoli úhlu.

Zodpovědná výroba
Energetická účinnost je samozřejmostí v každém displeji s certifikátem ENERGY STAR®, registrací EPEAT® 2020  a
nízkým obsahem halogenů . Snažíme se být ještě lepší, využíváme proto 100% recyklovatelné obaly, které bez
problému přijímají recyklační zařízení.

Funkce

Rozhraní VGA, HDMI a DisplayPort™ vám usnadní připojení k nejčastěji používaným zařízením. Připojte až čtyři kusy
příslušenství USB přímo k monitoru díky integrovanému rozbočovači USB 3.2.

Pracujte pohodlně díky nastavitelnému sklonu, výšce a natočení. Použijte kloubové otáčení a nastavte si pohodlně
vhodné zobrazení na výšku nebo šířku na více monitorech.

Vytvořte si funkční, kompaktní řešení připevněním počítače HP Desktop Mini přímo na sloupkový podstavec pomocí
volitelného montážního držáku pro počítače HP B300.

Přizpůsobte si monitor a zamezte snadno krádeži díky intuitivnímu softwaru HP Display Center, který vám umožní
upravit nastavení podle svých představ, rozdělit obrazovky, ztmavit obraz při neoprávněném odpojení monitoru a
další možnosti přes hostitelský počítač.

Přizpůsobte si celkové řešení díky možnostem, jako je reproduktorový panel HP S101, který lze snadno připevnit ke
spodnímu rámečku monitoru pro stereofonní zvuk.

Spolehněte se na monitor, který prošel důslednými testy kompatibility s počítači a pracovními stanicemi HP. Navíc
disponuje tříletou standardní omezenou zárukou. Volitelné služby HP Care Pack umožňují rozšířit rozsah krytí na
nehody, služby následující pracovní den a další možnosti.
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Monitor HP E24i G4 WUXGA Tabulka s technickými údaji

Typ monitoru IPS

Aktivní oblast panelu 20.41 x 12.76 in 51,84 x 32,4 cm

Jas 250 nitů

Kontrastní poměr 1000:1

Poměr odezvy 5ms GtG (s funkcí Overdrive)

Barva produktu Black head, silver stand

Poměr stran 16:10

Nativní rozlišení WUXGA (1 920 x 1 200)

Podporovaná rozlišení 1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200; 640 x
480; 720 x 400; 800 x 600

Funkce displeje Režim tlumení modrého světla; Antireflexní filtr

Uživatelské ovládací prvky Jas; Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Obraz; Barva

Vstupní signál 1 VGA; 1 USB Type-B; 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 4 USB-A 3.2 Gen 1

Velikost displeje (úhlopříčka) 24"

Velikost displeje (úhlopříčka, metrické
jednotky)

60,96 cm (24 ")

Fotoaparát Bez integrované kamery

Ekologické informace Provozní teplota: 5 až 35 °C; 
Provozní vlhkost: 20 až 80% (nekondenzující); 

Napájení Vstupní napětí 100–240 V AC

Spotřeba energie 53 W (maximální), 36 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry 20.94 x 1.85 x 13.88 in 53,2 x 4,7 x 35,27 cm (Bez podstavce.)

Hmotnost 13.36 lb 6,06 kg (S podstavcem.)

Funkce mechanického zabezpečení Připraveno pro bezp. zámek

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

ENERGY STAR® certified; TCO; EPEAT® registered

Certifikace a soulad s předpisy BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge;
TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Aplikace WW; ICE; TGM; TUV-GS

Co je obsaženo v krabici Monitor; DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; USB cable; QSP; AC power cable; Doc-kit

Záruka Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Počet pixelů na palec (ppi) 94 ppi

Bitová hloubka panelu 8 bitů (6 bitů + FRC)

Svislý pozorovací úhel 178°

Vodorovný pozorovací úhel 178°

Rámeček Tenký rámeček na 3 stranách

Natočení ±45°

Sklon -5 až +23°

Otočení ±90

Rozsah nastavení výšky 150 mm

Montáž dle standardu VESA 100 x 100 mm

Tvrdost 3H

Úprava obrazovky Antireflexní filtr

Dotykové ovládání Nedotykový

Integrovaný filtr ochrany soukromí Ne

Potlačení blikání Ano

Režimy tlumení modrého světla Yes, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified)

Třída energetické účinnosti D

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

30–80 KHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně) 50–60 Hz

Rozteč pixelů 0,27 mm
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Monitor HP E24i G4 WUXGA

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

3 roky standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s reakcí
následující pracovní den v místě
instalace
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Monitor HP E24i G4 WUXGA

Poznámky pod čarou se zprávami

 Další monitory se prodávají samostatně.
 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.
 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
 V prodeji samostatně.
 Vyžaduje systém Windows 10 na hostitelském počítači.
 Služby HP Care Pack se prodávají samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti

naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních
zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
 

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

 Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
 Zámek se prodává samostatně.
 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

Zaregistrujte se aktualizací www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními
podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
 
DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích.
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