
Datasheet

HP P24h G4 FHD-monitor
Betaalbare productiviteit op grote schermen

Profiteer van een grotere
schermruimte en wissel minder
tussen vensters op de HP P24h G4
FHD Height Adjust Monitor. Met de
functies voor bedrijfspresentaties, het
comfort van instelmogelijkheden,
stereogeluid en geavanceerde
aansluitmogelijkheden is het een
aanvulling op de moderne werkplek.

Scherpe afbeeldingen en een helder geluid voor al uw content
Blader door documenten en spreadsheets en werk in naast elkaar geopende applicaties op het Full HD IPS-scherm
van 23,8 inch met een briljante resolutie van 1920 x 1080. Geniet van een geweldig stereogeluid op het display.

Pure schoonheid tegen elke prijs

Zet de trend met een smalle rand aan drie zijden voor onbeperkte zichtlijnen en vrijwel naadloze opstellingen met
meerdere displays1. U kunt het scherm bijna overal duidelijk zien met kijkhoeken van 178°.

Veelzijdige connectiviteit

Maak snel verbinding met uw apparaten en extra schermen via de HDMI-, DisplayPort™- en VGA-aansluitingen.

Pluspunten
Zoek de beste kijkhoek met aanpasbare instellingen voor kantelen, een verstelbare hoogte van 100 mm en een
draaibeweging van 90°.

Bevestig uw HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP Thin Clients direct achter het display.

Filter emissie van blauw licht en schakel kleuren naar een warmer spectrum om comfortabeler te kijken met de HP
Low Blue Light-stand. Pas de kanteling aan voor de beste weergave.

Maak waardevolle ruimte vrij op uw bureau met bevestigingsopties die mogelijk worden gemaakt door het VESA-
patroon van 100 mm.

U kunt een totaaloplossing aanpassen met opties die zijn ontworpen voor uw display, zoals de HP S101
speakerbalk die eenvoudig aan de onderste rand kan worden bevestigd om stereogeluid toe te voegen zonder dat
u een rommelig bureaublad krijgt.

Alle displays met ENERGY STAR®- en TCO-certificering, EPEAT® 2019-registratie en een laag halogeengehalte
beschikken over ingebouwde energiezuinigheid en ecologische duurzaamheid.

Haal het beste uit uw display. Met HP Display Assistant kunt u de grootte van schermpartities snel aanpassen zodat
u in afzonderlijke delen van het scherm kunt werken en diefstal kunt voorkomen door een display dat zonder uw
goedkeuring is losgekoppeld te dimmen.

U hoeft slechts te bellen of te klikken. Voor deze IT-investering geldt onze standaardgarantie van drie jaar. Kies
eventueel voor een HP Care service om de garantie uit te breiden.
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HP P24h G4 FHD-monitor Specificatietabel

Type scherm IPS

Schermformaat (diagonaal) 23,8 inch (60,45 cm)

Helderheid 250 cd/m²

Contrastverhouding 1000:1 statisch; 8000000:1 dynamisch

Responspercentage 14 ms grijs naar grijs

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050;
1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Schermkenmerken
Ontspiegeld; Apparaatbeheer; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen; In
hoogte verstelbaar; Low Blue Light-modus

Gebruikersinstellingen
Helderheid; Kleurinstelling; Afsluiten; Beeldinstelling; Informatie; Beheer; Voedingsinstelling;
Ingangssignaal; Menuregeling

Invoersignaal 1 DisplayPort™ 1.2 (met HDCP-ondersteuning); 1 HDMI 1.4 (met HDCP-ondersteuning); 1 VGA

Milieu Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C; Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% niet-condenserend

Voeding Ingangsspanning 100 - 240 V

Afmetingen 53,82 x 4,59 x 32,56 cm (Zonder voet.)

Gewicht 4,51 kg (Met voet.)

Ergonomische kenmerken ##displaytiltswiv##

Fysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® 2019-geregistreerd

Certificering en compatibiliteit
Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC;
KCC; NOM; PSB; TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC

Omgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm; TCO-gecertificeerd

Inhoud van de doos Netsnoer

Garantie
3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing.
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HP P24h G4 FHD-monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Quick Release-beugel 2

Gebruik de HP Quick Release-beugel 2 om uw HP Desktop Mini te bevestigen aan een HP
display  en verschillende standaarden, armen of wandbevestigingen.  Het "Sure-Lock"-
beveiligingsmechanisme klikt de pc stevig op zijn plaats en kan verder beveiligd worden met
een antidiefstalschroef. Scherpe, heldere hoge-resolutie monitoren voor de bedrijfsomgeving
CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende gebruikers een perfecte
weergave te bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van onderdelen en monitoren om
te waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat betreft helderheid, contrast, focus,
zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business monitoren zijn compatibel met de
voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: 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.
Bestelnr.: U7935E
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HP P24h G4 FHD-monitor

Messaging, voetnoten

 HP Desktop Mini, HP Chromebox en HP Thin Client worden apart verkocht. Vereist een HP B300 bevestigingsbeugel voor pc voor monitors, wordt apart verkocht.
 Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
 Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht.
 Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de aankoopdatum van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en

beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP servicevoorwaarden, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende
lokale wetgeving nog andere rechten. De Algemene Voorwaarden van HP en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties, voetnoten

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 Slot wordt apart verkocht.
 EPEAT® 2019 registratie waar van toepassing. EPEAT® registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land.

Meld u aan voor updates www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden
opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
 
DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR is
een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency.
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