
Datasheet

HP E24mv G4 FHD Conferencing
Monitor
Kom representatief voor de dag

Maak een geweldige indruk tijdens
videogesprekken op deze full HD
conferencing monitor van 60,45 cm (23,8
inch). De geïntegreerde uitschuifbare
webcam van 5 MP met instelbare kanteling
geeft beelden scherp en gedetailleerd weer –
ook bij weinig licht – en de ingebouwde
speakers en microfoon produceren een
helder, realistisch geluid. Alles wat u nodig
hebt om representatief voor de dag te komen
bij elk gesprek. 

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Goed beeld. Goed geluid.

Neem afscheid van vaag beeld of dof geluid tijdens videogesprekken. Met speakers en een microfoon die een vol,
rijk geluid produceren en een webcam van 5 MP die 25 graden kan worden gekanteld voor de perfecte hoek, een
uitschuiffunctie voor privacy en betere ondersteuning voor Windows Hello, komt u altijd representatief voor de dag.

Verbeterd kijkgemak

We brengen veel van onze tijd met een scherm door, dus urenlang achter een monitor werken kan vermoeiend zijn
en een behoorlijke impact hebben op de productiviteit. HP Eye Ease met TÜV Rheinland-certificering voor
blauwlichtfilter in de hardware zorgt ervoor dat u de hele dag door prettig werkt doordat het blauwe licht wordt
verminderd zonder dat er een gele gloed ontstaat.

Eindeloze instelmogelijkheden
Werk moeiteloos met ergonomie in vier richtingen waardoor u de hele dag comfortabel zit zonder last van uw nek,
schouders of rug. Pas de instellingen voor kantelen, hoogte, draaien en zwenken aan zodat ze perfect zijn
afgestemd op u, uw bureau en uw wensen. De FHD-monitor met een scherm van 60,45 cm (23,8 inch) met
flinterdunne randen is gemakkelijk te zien vanuit vrijwel elke kijkhoek.

Milieubewust. Op een verantwoorde manier gemaakt.

Kies een monitor die niet alleen hoog scoort vanwege de functionaliteit, maar ook een lage impact heeft op het
milieu. Het plastic bestaat voor ruim 80% uit gerecyclede materialen  en de recycleerbare verpakking is 100%
duurzaam geproduceerd . Bovendien is deze monitor ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT®-geregistreerd .

Pluspunten

Boordevol poorten met onder meer HDMI, DisplayPort™, USB-B en vier USB-poorten.

Stel de helderheid en kleuren in zoals u ze wilt hebben of configureer beveiligingsprotocollen, allemaal zonder de
OSD. Met HP Display Center geïnstalleerd, regelt u alles zelf.

Met HP Display Manager is de monitor gemakkelijk remote te beheren. Vereenvoudig de implementatie en het
volgen van assets en beheer remote de monitorinstellingen, zoals het uitschakelen.

Profiteer van 3 jaar garantie.
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HP E24mv G4 FHD Conferencing Monitor Specificatietabel

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Type scherm IPS

Helderheid 250 nits

Contrastverhouding 1000:1

Responspercentage 5 ms GtG (met overdrive)

Productkleur Zwarte monitor, zilveren standaard

Aspectratio 16:9

Standaardresolutie FHD (1920 x 1080)

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

Schermkenmerken Instelmogelijkheden op scherm; Blauwlichtfiltermodus; Twee speakers (2 watt per kanaal); Ontspiegeld; IR-webcam; Hoogte
aanpassen/kantelen/draaien/zwenken

Gebruikersinstellingen Helderheid; Afsluiten; Informatie; Beheer; Menu; Voeding; Ingangssignaal; Afbeelding; Kleur

Invoersignaal 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 USB-A 3.1 Gen 1

Schermformaat (diagonaal) 23.8"

Displayformaat (diagonaal, metrisch) 23,8 inch (60,45 cm)

Camera Ja, 5 MP

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

Voeding 100 tot 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik 50 watt (maximum), 28 watt (gemiddeld), 0,5 watt (stand-by)

Afmetingen 53,94 x 4,7 x 35,56 cm (Zonder voet.)

Gewicht 6,5 kg (Met voet.)

Fysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; TCO-gecertificeerd; EPEAT®-geregistreerd; TCO Certified Edge; CEL Klasse 1

Certificering en compatibiliteit
Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS-markering; ISO 9241-307;
KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; TÜV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Blauwlichtfilter; WW-
applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten

Inhoud van de doos Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; USB Type-A-naar-B-kabel; Doc-kit; Netsnoer

Garantie 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Pixels per inch (ppi) 93 ppi

Bitdiepte van het paneel 8 bits (6 bits + FRC)

Verticale kijkhoek 178°

Horizontale kijkhoek 178°

Rand Microrand aan 3 zijden

Draaien ±45°

Kantelen -5 tot +23°

Roteren ±90

In hoogte verstelbaar tot 150 mm

VESA-montage 100 x 100 mm

Hardheid 3H

Schermbehandeling Ontspiegeld

Touchfunctionaliteit Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Geïntegreerd privacyfilter Nee

Knippervrij Ja

Low-Blue-Light-modi Ja, HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor blauwlichtfilter)

Energiezuinigheidsklasse E

Scanfrequentie scherm (horizontaal) 30-80 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal) 50-60 Hz

Pixelgrootte 0,274 mm
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HP E24mv G4 FHD Conferencing Monitor

Messaging, voetnoten
 Gebaseerd op intern onderzoek van HP van monitorseries met webcams. Meest geavanceerd op basis van fysieke integratie, kantelhoek van de camera, IR-sensor voor Windows Hello, minimaal 5 MP en uitschuiffunctie voor privacy vanaf 28 mei 2021.
 Het percentage gerecycled plastic materiaal is gebaseerd op de definitie in de IEEE 1680.1-2018 EPEAT-norm.
 De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% gemaakt van duurzaam geproduceerde gecertificeerde en gerecyclede vezels.
 Op basis van US EPEAT®-registratie conform IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 Geleverd met DisplayPort™, HDMI, USB-B-naar-A-kabels en netsnoer.
 Voor de host-pc is Windows 10 vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.
 De HP Display Manager softwareagent moet op een webserver en host-pc draaien. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere monitors.

 

Technische specificaties, voetnoten
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Slot wordt apart verkocht.
 Op basis van US EPEAT®-registratie conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.

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

© Copyright 2021 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 op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van
HP. 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™ is een handelsmerk dat het eigendom is van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR® is een geregistreerd merk en
eigendom van de overheid van de Verenigde Staten. EPEAT® is een geregistreerd handelsmerk van GREEN ELECTRONICS COUNCIL.

Augustus 2021
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