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HP P24q G4 QHD-bildskärm som är
justerbar i höjdled
Ser fantastisk ut. Och presterar ännu bättre
Njut av en elegant display som är justerbar i höjdled med knivskarp QHD-
upplösning och ultrabreda betraktningsvinklar på den 23,8 tum stora bildskärmen
HP P24q. Den här ultratunna bildskärmen med mikrokanter på tre sidor är mycket
prisvärd och har praktiska HDMI- och VGA-anslutningar.

Mer bildskärm på en mindre yta

Upplev mer skrivbordsutrymme än ni trodde var möjligt med den här ultratunna HP-bildskärmen som är justerbar i
höjdled. Snygga till arbetsplatsen med en display med mikrokanter och elegant design.

Enastående betraktningsupplevelse

Se mer av innehållet samtidigt med en knivskarp QHD-upplösning på en 23,8 tum bildskärm och få ultrabreda IPS-
betraktningsvinklar som tillsammans levererar en fantastisk vy med upp till 178°.

Enkla anslutningar
Anslut snabbt till era enheter och ytterligare bildskärmar via HDMI-kontakten. Få kompatibilitet med äldre enheter
via VGA-kontakten.

Höjdpunkter

Filtrera bort blått ljus och växla till ett varmare färgspektrum för en bekvämare visningsupplevelse med HP Low
Blue Light-läge. Anpassa lutningen för bästa visningsläge.

Hantera skärmen och låt den göra jobbet. Använd HP Display Assistant för att snabbt ändra storlek på
skärmpartitioner och arbeta på olika delar av skärmen, och hjälp till att motverka stöld genom dimning av skärmen
när den kopplas bort utan godkännande.

Vi finns bara ett samtal eller ett klick bort. Slappna av med vetskapen om att IT-investeringen har tre års begränsad
standardgaranti. Utöka skyddet genom att lägga till en HP Care-tjänst som tillval.
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HP P24q G4 QHD-bildskärm som är justerbar i höjdled Specifikationstabell

Bildskärmstyp IPS

Kretskort, aktivt område 20.74 x 11.67 in 52,68 x 29,635 cm

Ljusstyrka 250 nits

Bildkvot 1000:1

Svarskvot 5 ms grått till grått

Produktens färg Svart

Höjd-bredd-förhållande 16:9

Inbyggd upplösning QHD (2 560 x 1 440)

Upplösningar som stöds 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200;
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1400

Skärmegenskaper Antireflexbehandlad; Tillgångskontroll; Språkval; Skärmkontroller; Pivotrotation; Plug and play; Användarkontroller

Användarkontroller Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Språk Administration; Energi; Ingångskontroll; Menykontroll

Insignal 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP); 1 VGA

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 23.8"

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 60,45 cm (23,8 tum)

Kamera Ingen integrerad kamera

Miljö Drifttemperatur: 5 till 35 °C; 
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande; 

Strömförsörjning Inspänning 100 till 240 VAC

Strömförbrukning 30 W (max), 26 W (standard), 0,5 W (standby)

Yttermått 21.28 x 1.84 x 12.69 in 54,06 x 4,69 x 32,25 cm (Utan stativ.)

Vikt 12.32 lb 5,59 kg (Utan stativ.)

Fysiska säkerhetsfunktioner Säkerhetslåsberedd

Certifiering och regelefterlevnad BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; NOM; S-Mark; TUV Bauart; Ukraine Energy label; California Energy
Commission (CEC); EC1062; UAE; ErP LOT5

Specifikationer för hållbar inverkan Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Medföljer Strömkabel; Dokumentation; HDMI-kabel

Garanti 3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.

Pixlar per tum (ppi) 123 ppi

Panelens bitdjup 6 bitar

Vertikal betraktningsvinkel 178°

Horisontell betraktningsvinkel 178°

Ram Tresidig ram med mikrokant

Sväng ±360°

Lutning –5 till +23°

Rotera ±90

Intervall för höjdjustering 100 mm

VESA-montering 100 x 100 mm kompatibelt VESA-fäste (inkluderat)

Hårdhet 3H

Skärmbehandling Antireflex

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Integrerat sekretessfilter Nej

Flimmerfri Ja

Energieffektivitetsklass G

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)

30–80 KHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal) 50–60 Hz

Pixelstorlek 0,205 mm
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HP P24q G4 QHD-bildskärm som är justerbar i höjdled

Fotnoter om meddelandetjänster

1. HP Care Packs säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Packs kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på
www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Lås säljs separat.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information i detta dokument.
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