
Taulukot

HP P24h G4 Full HD -näyttö
Edullinen suuren näytön tuottavuus

Näet enemmän työstäsi näytöllä ja
joudut siirtelemään vähemmän
ikkunoita, kun käytössä on
korkeussäädettävä HP P24h G4 Full
HD -näyttö. Siinä on yritystasoiset
esitystoiminnot, mukavuuden säätö,
stereoäänentoisto ja edistynyt
liitettävyys täydentämään moderneja
työpisteitä.

Terävä kuva ja selkeä ääni kaikessa sisällössä
Siirry asiakirjoissa ja laskentataulukoissa sekä käytä sovelluksia rinnakkain lävistäjältään 23,8 tuuman Full HD IPS-
näytöllä, jonka tarkkuus on 1920 × 1080. Hanki kätevä stereoäänentoisto suoraan näyttöön.

Tyylikkyyttä edullisesti

Aseta tyylin uusi standardi näytön kolmella mikroreunalla. Näytön katselulinjat ovat rajattomat ja sen avulla voi
luoda käytännössä saumattomia usean näytön  ratkaisuja. Näyttö näkyy selkeästi melkein mistä tahansa 178°
katselukulman ansiosta.

Monipuoliset liitännät

Liitä laitteet ja lisänäytöt nopeasti HDMI-, DisplayPort™- ja VGA-liitännöillä.

Ominaisuudet
Etsi paras näkymä säädettävien kallistusasetusten, 100 mm:n korkeussäädön ja 90°:n näytön kierron avulla.

Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai tietyt HP Thin Client -laitteet suoraan näytön taakse.

HP Low Blue Light -tilan avulla voit suodattaa sinisen valon määrää ja mukavoittaa katselukokemusta siirtymällä
lämpimämpiin väreihin. Säädä kallistusta haluamaasi kulmaan.

Säästä kallisarvoista työpöytätilaa 100 mm:n VESA-kiinnityksen tarjoamilla kiinnitysvaihtoehdoilla.

Räätälöi kokonaisratkaisua näytölle suunnitelluilla lisävarusteilla, kuten HP S101 Speaker Bar -kaiuttimella, jolla
saat helposti tilaa säästävän stereoäänentoiston liittämällä kaiuttimen näytön alareunaan.

Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys on sisäänrakennettuna jokaisessa ENERGY STAR®- ja TCO-
hyväksytyssä, EPEAT® 2019 -rekisteröidyssä matalahalogeenisessa näytössä.

Säädä näyttöä ja tee siitä työhösi sopiva. HP Display Assistant -ohjelmiston avulla voit muokata nopeasti eri
näyttöruutualueiden kokoa. Voit työskennellä helposti erillisillä näytön alueilla ja ehkäistä varkauksia
himmentämällä näytön, joka irrotetaan liitännästä ilman lupaa.

Tavoitat meidät yhdellä klikkauksella tai puhelulla. Voit olla rauhassa tietoteknisiä investointejasi suojaavan kolmen
vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.
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HP P24h G4 Full HD -näyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Näyttötyyppi IPS

Näytön koko (lävistäjä) 60,45 cm (23,8 tuumaa)

Kirkkaus 250 cd/m²

Kontrastisuhde 1000:1 kiinteä; 8000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde 14 ms (harmaa–harmaa)

Kuvasuhde 16:9

Alkuperäinen tarkkuus FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudet
1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 366 x 768; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x
1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Näytön ominaisuudet
heijastuksenesto; resurssienohjaus; säätimet näytössä; Plug-and-Play-yhteensopiva; säätötoiminnot;
säädettävä korkeus; sinivalosuodatustila

Käyttäjätoiminnot kirkkaus; värisäätö; sulje; kuvanohjaus; tietoja; hallinta; virran ohjaus; tulon ohjaus; valikkoohjaus

Sisääntulosignaali DisplayPort™ 1.2 -tuloportti (HDCP-tuki); HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki); VGA-portti

Ympäristö Käyttölämpötila: 5–35 °C; Käyttökosteus: 20–80 % tiivistymätön

Virta Syöttöjännite 100–240 V AC

Mitat 53,82 × 4,59 × 32,56 cm (Ilman jalustaa.)

Paino 4,51 kg (Jalustan kanssa.)

Ergonomiset ominaisuudet ##displaytiltswiv##

Fyysiset turvaominaisuudet Turvalukkovalmius

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® 2019 -rekisteröity

Varmenteet ja yhteensopivuus
MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BSMI; CB; CCC; CE-merkintä; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO
9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC

Ympäristötiedot arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeaton näytön taustavalo; TCO-hyväksyntä

Pakkauksen sisältö Virtajohto

Takuu
Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat
voimassa.
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HP P24h G4 Full HD -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Quick Release Bracket 2 -kiinnike

HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön  tai
erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.  Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa
tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä
turvaruuveilla. Terävät ja kirkkaat korketarkkuuksiset näytöt yrityskäyttöön. Kuvaputki- ja TFT-
näytöt on suunniteltu tuottamaan paras mahdollinen kuvanlaatu vaativimmille käyttäjille. HP
tekee tiivistä yhteistyötä useiden osa- ja näyttötoimittajien kanssa varmistaakseen, että
jokainen malli vastaa käyttäjien tarpeita kuvan kirkkauden, kontrastin, terävyyden, puhtauden,
värien kohdistuksen ja muodon osalta. Kaikki HP:n yrityskäyttöön suunnitellut näytöt ovat
tärkeimpien ympäristöstandardien, kuten MPR-II:n ja TCO '99:n, mukaisia.
Tuotenumero: 6KD15AA

HP 5 year Next business day Onsite
Standard Monitor Hardware Support

Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for
your computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Tuotenumero: U7935E
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HP P24h G4 Full HD -näyttö

Viestin alaviitteet

 HP Desktop Mini, HP Chromebox ja HP Thin Client myydään erikseen. Edellyttää HP B300 -tietokoneen kiinnitystelinettä näytöille, myydään erikseen.
 Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
 Lisävarusteet hankittava erikseen.
 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maittain. Lisätietoa on osoitteessa www.epeat.net.
 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen alueen mukaan. Palvelu alkaa laitteen hankintapäivänä. Siihen liittyy rajoituksia. Lisätietoja saa osoitteesta

www.hp.com/go/cpc. HP-palvelut ovat soveltuvien HP:n palveluehtojen alaisia. Nämä annetaan tai osoitetaan asiakkaalle hankinnan yhteydessä. Asiakkaalla voi olla muita paikallisten lakien mukaisia lakisääteisiä oikeuksia, eivätkä HP:n
palveluehdot tai HP-tuotteen mukana saatu HP:n rajoitettu takuu vaikuta näihin oikeuksiin millään tavoin.

Teknisten tietojen alaviitteet

 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
 Lukko hankittava erikseen.
 EPEAT® 2019 -rekisteröity alueen mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitilanne osoitteessa www.epeat.net.

Rekisteröidy päivitykset www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen
mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista.
 
DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä tavaramerkki.
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