
(9VF99AA)  HP E24 G4 FHD צג

סקירה כללית
שפר את חוויית הצפייה המלאה שלך

עבוד בנוחות והישאר ממוקד עם הארגונומיה הממוטבת ורזולוציית
Full Hd של צג HP E24 G4 FHD עם HP Eye Ease שעוצב עבורך. הפוך

את החיים לפשוטים עבור IT עם יכולת ניהול מרחוק.

HP Eye Ease נוחות מלאה מתחילה עם

שמור על נוחות עיניך לכל אורך יום העבודה
עם HP Eye Ease, מסנן האור הכחול המובנה
הראשון שלנו שתמיד מופעל, אשר מציג את
התוכן מלא החיים שלך ללא כל השפעה על

.OSD-דיוק הצבעים, ללא צורך ב

מיוצר באופן אחראי

יעילות אנרגטית מובנית בכל צג עם אישורי
 ®Energy Star, עם רישום EPEAT® 2020 [3] ודל
בהלוגן[4]. אנחנו ממשיכים צעד אחד קדימה
עם אריזה ניתנת למיחזור ב-100% שמתקני

המיחזור מקבלים בקלות.

התאם אישית את התצוגה שלך

אל תאבד אף רגע של פרודוקטיביות עם יכולת
כוונון של הצג לארבעה כיוונים, שמאפשרת לך

למצוא את התנוחה הנוחה לך ביותר, מסך
Micro-edge בשלושה צדדים ללא ריצוד בגודל
23.8 אינץ' (60.45 ס"מ) באלכסון שחושף עוד

מהעבודה שלך, ורזולוציית Full HD עבור
תצוגות חדות מכל זווית.



מאפיינים

התנסה בקישוריות פשוטה ונוחה

התחבר להתקנים הנמצאים בשימוש התכוף ביותר עם
HDMI , VGA ו- ™DisplayPort. הוסף עד ארבעה מאביזרי

ה-USB שלך לצג עם רכזת USB 3.2  המשולבת.

מצא את אזור הנוחות שלך

באפשרותך לעבוד בנוחות בעזרת הגדרות של התאמת
גובה, הטיה וסיבוב מותאמות אישית. השתמש בסיבוב
על ציר כדי להתאים אישית בנוחות מצבי צג לאורך או

לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים.  [2]

התאם אישית את הצג שלך ועזור להגן עליו

התאם אישית את הצג שלך ועזור למנוע את הגניבה
שלו באמצעות תוכנת HP Display Center קלה

ואינטואיטיבית שמאפשרת לך להתאים את ההגדרות
שלך, ליצור מחיצות בין מסכים ואפילו לעמעם את

המסך אם הצג שלך מתנתק ללא אישור - כל זאת דרך
המחשב המארח.  [6]

השלם את התמונה

בצע התאמה אישית של פתרון כולל באמצעות
אפשרויות כמו מקרן הקול  HP S101, שמתחבר בקלות
אל המסגרת התחתונה כדי להוסיף שמע סטריאו בצג.

[5]

אנו מגבים אותך

צג זה נבדק בקפדנות כדי להבטיח שיהיה תואם לכל
המחשבים ותחנות העבודה של HP. הוא גם נתמך על

ידי האחריות המוגבלת הרגילה שלנו לשלוש שנים.
הרחב את ההגנה שלך כך שתכלול תאונות, צורכי יום

HP Care Pack העבודה הבא ועוד עם שירותי
אופציונליים.  [7]

[2] צגים נוספים נמכרים בנפרד.

[3] מבוסס על רישום  ®US EPEAT בהתאם לתקן  ®IEEE 1680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם
למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.

[4] ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה
לא יהיו דלים בהלוגן.

[5] לרכישה בנפרד.

[6] מחייב התקנת מערכת Windows 10 במחשב המארח.

[7] חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות
בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל בתאריך רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים,
בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. השירותים של HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, הנמסרים או
מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן
מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם

מוצר HP שברשותך.



מפרט

23.8"גודל תצוגה (באלכסון)

IPSטכנולוגיית פאנל

60.45 ס"מ ( "23.8 )גודל תצוגה (באלכסון)

16:9יחס רוחב-גובה

FHD  (x 1,080 1,920 ) [1]רזולוציה טבעית

x 1,600 ; 900  x 1,440 ; 800  x 1,280 ; 720  x 1,280 ; 1,024  x 1,280 ; 768  x 1,024 רזולוציות נתמכות
 600  x 800 ; 400  x 720 ; 480  x 640 ; 1,080  x 1,920 ; 1,050  x 1,680 ; 900

0.274 מ"ממרחק בין פיקסלים

nits  250 [1]בהירות

1000:1יחס ניגודיות

5 אלפיות השנייה אפור-לאפור (עם Overdrive ) [1]זמן תגובה (אופייני)

ממדים מינימליים (ר x ע x ג)
x 4.7  x   53.94  32.33 ס"מ

(ללא מעמד.)

ממדים מינימליים (ר x ע x ג)
x 1.85 x 12.73 in 21.24

(.Without stand)

x 20.7  x 53.94  49.49 ס"מממדים כולל מעמד (ר x ע x ג)

משקל
5.7 ק"ג

(עם מעמד.)

משקל
lb 12.54

(.With stand)

מצב אור כחול חלש; ציפוי נגד בוהקמאפייני תצוגה

יציאת VGA; USB Type-B; יציאת HDMI 1.4 ; יציאת DisplayPort™ 1.2 ; 4 יציאותסוג קלט תצוגה
USB 3.2 דור ראשון

בהירות; יציאה; מידע; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריט;פקדים על-גבי המסך
תמונה; צבע

30-80 קילו-הרץהצג את תדירות הסריקות (אופקי)

50 עד 60 הרץהצג את תדירות הסריקות (אנכי)

ללא מצלמה משולבתמצלמת אינטרנט

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC חשמל

51 ואט (מרבי), 26 ואט (אופייני), 0.5 ואט (המתנה)צריכת מתח

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלה

20 עד 80% ללא עיבויטווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות

CECP; CEL; cTUVus;  ;CE  ;CCC  ;CB  ;BIS; BSMI ;באוסטרליה - ניו זילנד MEPS
 ;NOM  ;KC/KCC  ;ISO 9241-307 ;עבור קמבודיה ISE  ;FCC ; ENERGY STAR ®   ;EAC

 ;ISC ; WEEE ;בווייטנאם MEPS  ;VCCI ; TUV-S ; TCO אישור ; PSB; SEPA
אפליקציית ICE  ;WW ; איחוד האמירויות הערביות

 [2]אבטחה פיסית
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה



HP Display Centerתוכנת ניהול

UPC 194850079825מספר

אחריות
אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנים לשירות עבור חלקים ועבודה.

בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

צג; כבל DisplayPort™ 1.2; כבל HDMI ; כבל USB; כבל VGA ; כבל מתח AC ;תכולת האריזה



מפרטים נוספים

Backlight typeמואר בקצה

Curvatureשטוח

Detachable standYes

(Display contrast ratio (dynamic5000000:1

™DisplayportDisplayPort™ 1.2 יציאת

Ethernetלא

HDMIHDMI 1.4 יציאת

HdcpYes, DisplayPort™ and HDMI

USB A5Gbps בקצב איתות SuperSpeed USB Type-A 4 יציאות

יציאת USB BUSB-B (הפעלה של הרכזת)

x 52.7  29.64 ס"מאזור תצוגה (יחידות מטריות)

x 11.67 in 20.75אזור תצוגה (מידות באינץ')

5-  עד 23°+ הטיה

178°זווית צפייה אופקית

178°זווית צפייה אנכית

to 95°F 41טווח טמפרטורות להפעלה

150 מ"מטווח כוונון הגובה

ציפוי נגד בוהקטיפול במסך

 VGA יציאתVGA 1

כןללא ריצוד

ללא תמיכה במגעמותאם למגע

לאמיקרופון

x 8.78 x 15.43 in 24.06ממדי האריזה (ר x ע x ג)

x 22.3  x   61.1  39.2 ס"מממדי האריזה (ר x ע x ג)

x 8.15 x 19.48 in 21.24ממדי המוצר עם מעמד (ר x ע x ג)

micro-edge בשלושה צדדיםמסגרת

לאמסנן פרטיות משולב

כן (עם אישור TÜV)מצבי אור כחול חלש

lb 18.5משקל האריזה

8.4 ק"גמשקל האריזה



משרד מכירות ומספר טלפון

אלבניה: 1803 9396 89 49+ ; אלג'יר: 00 23 68 61 (0)  213+ ; אוסטריה:   43+; 
80 60 00 810 (0) בחריין: 171 800 ; בלגיה: 11 71 729 (02) 32+ ; בולגריה:

87 969 2 359+  ; בוסניה-הרצגובינה: 1803 9396 89 49+ ; מדינות חבר העמים
(CIS):  +(095) 923 50 01; קרואטיה: 00 02 606 1 385+ ; הרפובליקה הצ'כית:

108 108 261 420+ ; דנמרק: HP  ; +45 48 12 10 00   מזרח אפריקה, יועץ
מורשה: 111 16 27 20 254+ ; מצרים: HP  5070 792 202+  ; אסטוניה: 6 372+ 
820 813; פינלנד: HP Myyntipalvelu   2700 217 010  ; צרפת: 800 826 (0) 33+ 

400; גרמניה: 22 62 532 180 (0) 49+ ; יוון: 47 55 22 11 801 30+ ; הונגריה:
11 11 382 (1) 36+ ; איסלנד: 00 10 67 (1) 354+ ; אירלנד: 00 82 615 1 353+ ;

Servizio HP  , +39 02 92607 330   Prodotti :ישראל: 48 48 830 9 972+ ; איטליה
Care Pack:  +39 02 9212 2040; קזחסטן וקירגיסטן: 43 43 58 2 327 7+ ;

לטביה: 00 07 703 371+ ; ליטא: 300 2103 5 370+ ; לוקסמבורג: 263 (352+) 
34 160 מקדוניה: 1803 9396 89 49+ ; מלטה: 1803 9396 89 49+ ; המזרח

התיכון (שיחת חינם באיחוד האמירויות הערביות): 20 45 800 ; מולדובה: 49+ 
1803 9396 89; מרוקו (האזור האפריקאי): מרכז טלפוני  47 47 40 22 212+  ,

משרד מכירות של HP  00 64 43 22 212+/37 37 97 22 212+ ; הולנד: 0800 
7272 266; ניגריה: 241/3 205 13 234+ ; נורבגיה: 00 70 09 24 47+ ; פולין: 0 

622 522 801 ו/או 00 77 565 22 48 00  (מחיר השיחה לפי התעריף הארצי);
פורטוגל: 808 200 808 351+  (מרכז מידע למשתמשי קצה למוצרים

מסחריים); רומניה: 00 83 303 (21) 40+ ; ערב הסעודית: (שיחת חינם) 800 
33 14 897, המספר במשרדים: +96612731200; סרביה ומונטנגרו: 11 381+ 

00 99 201; סלובקיה: 147 147 0800 ; סלובניה: 20 74 230 1 386+ ; ספרד:
00 16 631 (91) 34+ ; שוודיה: 00 00 27 200 46+ ; שוויץ: קדם-מכירה/מידע על

מוצרים   +66 44 88 848 (0)  41, חלפים, מדריכים למשתמש 74 84 848 (0) 41+ 
64; טוניס: 22 12 89 1 216+ ; טורקיה: 79 79 444 (212) 90+ ; איחוד האמירויות
הערביות (שיחת חינם): 20 45 800 ; איחוד האמירויות הערביות (שיחת חינם):

HP :20 45 800  או 10 49  800; אוקראינה: 20 61 490 44 380+ ; בריטניה
Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

 VESA 100 מ"ממתקן תלייה  x 100 מ"מ

פנימיסוג אספקת המתח

±45°סיבוב

http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545705.jpgסמל של רמת חיסכון באנרגיה

6 סיביות + FRCעומק הסיביות של הלוח

(ppi) '93 עמודים לאינץ'פיקסלים לאינץ

AHID/4caa2a7bf05e41bafa759d85257a80296bcd5f5fצילום 1 בגיליון נתונים

Publication photos/hp-carepack-updated.jpgצילום 2 בגיליון נתונים

AHID/aff034599f78ab186476006e7ae515a5a4b9c2e4צילום 3 בגיליון נתונים

AHID/cb171b22431ece13dce4a616b96a36ec0a918ce1צילום 4 בגיליון נתונים

0.23 וואטצריכת חשמל (במצב כבוי)

0.25  ואטצריכת חשמל (המתנה)

W 14צריכת חשמל (מצב פועל)

kWh 21צריכת חשמל (שנתית)

3Hקשיות

FHD  (x 1,080 1,920  ב-60 הרץ)רזולוציה (מרבית)

FHD  (x 1,080 1,920  ב-60 הרץ)רזולוציה מומלצת

לארמקולים

 +Aרמת חיסכון באנרגיה



תמיכת סטנדרטית של HP בחומרה של צג באתר הלקוח, ביום העסקים הבא,תיאור השירות
למשך 3 שנים

±90תנועה סביב ציר

[1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים
להשתנות לחיוב או לשלילה.

[2] מנעול נמכר בנפרד.



★ : מומלץ

Services

HP Care Pack שירותי

Personal Systems Hardware Support Onsite Service
HP 3 year Next Business Day Onsite Monitor Hardware Support★ U0VM5E 

HP 4 year Next Business Day Onsite Hardware Support for Monitors★ U7934E 

HP 5 year Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support★ U7935E 

HP 1 year Post Warranty Next business day Onsite Standard Monitor
Hardware Support

U4925PE 



★ : מומלץ

אביזרים

מסגרות לתלייה/לוחות/ מסילות/ מגשים/תלייה

ערכות הצבה
HP Single Monitor Arm זרועBT861AA 

HP B300 2תושבת תלייה למחשביDW53AA 

ארוניות ומעמדים

מעמדי צג
Thin Client ומחשב Mini עבור מחשב שולחני HP מרכז עבודה משולב שלG1V61AA 

אבטחה והגנה

מנעולי מחשב
HP v3  3ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי שלXJ17AA 

התקני שמע/מולטימדיה ותקשורת

רמקולים

S101  HP 5רמקולUU40AA 

כתב ויתור — זכויות יוצרים

 ™DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו ( ®VESA) בארצות
הברית ובמדינות/אזורים אחרים.

 .Copyright 2020 HP Development Company, L.P ©  המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה
המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין

לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או
להשמטות במסמך זה.
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