
Datablad

HP E14 G4 portabel bildskärm
Den portabla bildskärmen som är redo att fungera i vilka
ljusförhållanden som helst

Fördubbla produktiviteten med den portabla
bildskärmen HP E14 G4. Ta bort det mjuka
fodralet, ställ den upp på stativet och anslut
med endast en USB-C™-kabel.  Få en
fantastisk skärmupplevelse både inomhus
eller utomhus på en extra ljus bildskärm.

Jobba var som helst

Få en tydlig bild oavsett var ni befinner er – utomhus eller inomhus – med en ultralätt och antireflexbehandlad
bildskärm som har 400 cd/m² och ger lika skarpa bilder i mörka rum som i direkt solljus.

Bärbar produktivitet med dubbla bildskärmar

Utöka den bärbara datorns visuella arbetsyta och öka produktiviteten med en tunn och lätt FHD-bildskärm som
endast väger 640 g och är mindre än 4,75 mm tjock. Så tunn att den kan placeras i väskan tillsammans med
enheten utan att bli för tungt.

Spara på den bärbara datorns batteritid
Arbeta utan avbrott med en bildskärm som kräver hälften så mycket energi som sin föregångare. En integrerad
pass-through-funktion för strömförsörjning på 65 W driver bildskärmen från en bärbar dator via USB-C™ samtidigt
som den laddas från nätadaptern.

Höjdpunkter

Montera allt snabbt med endast en USB-C™-kabel som för över video och strömförsörjer bildskärmen från en
bärbar dator.

Det mjuka fodralet rymmer den 14 tum stora IPS-bildskärmen med en upplösning på 1920 x 1080, ett
sidförhållande på 16:9 och snabb svarstid på 5 ms – perfekt för att användas av en person eller i grupp.

Ta med en bildskärm som sätter en ny stilstandard med en design som kompletterar datorer från HP. Det mjuka
och lätta fodralet hjälper till att skydda bildskärmen medan ni är på språng. Hitta ett bekvämt skärmläge med det
justerbara stativet på baksidan.

Kontrollera ljusstyrka, kontrast och svarstid samt aktivera HP Low Blue Light-läget för att filtrera blått ljus och
växla färger till ett varmare spektrum för bekvämare visning – allt från en intuitiv OSD.

Du kan vara trygg eftersom din IT-investering har tre års begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att
lägga till en HP Care-tjänst som tillval.
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HP E14 G4 portabel bildskärm Specifikationstabell

Bildskärmstyp IPS

Kretskort, aktivt område 12.18 x 6.85 in 30,93 x 17,39 cm

Ljusstyrka 400 cd/m²

Bildkvot 800:1 statiskt

Svarskvot 5 ms GtG (med overdrive)

Produktens färg Silver

Höjd-bredd-förhållande 16:9

Inbyggd upplösning FHD (1 920 x 1 080)

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

Skärmegenskaper Skärmkontroller; Low Blue Light-läge; Antireflexbehandlad

Användarkontroller Ljusstyrka; Avsluta; Information; Administration; Strömkontroll; Ingångskontroll; Menykontroll; Bild; Färg

Insignal 2 SuperSpeed USB Type-C-® 5 Gbit/s överföringshastighet (Alt mode DisplayPort™ 1.2)

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 14"

Inmatningsenheter ##ambientlightsens##

Miljö Drifttemperatur: 5 till 35 °C; 
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet; 

Strömförsörjning PD-strömförsörjning 5 V

Strömförbrukning 7,5 W (max), 6 W (standard), 0,3 W (vänteläge)

Vikt 1.41 lb 0,64 kg

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad

Certifiering och regelefterlevnad BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE för Kambodja; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Green Mark i Taiwan;
TUV/GS; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; WW-applikation; UAE

Specifikationer för omgivning Arsenikfritt bildskärmsglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Medföljer Bildskärm; Dokumentation; USB Type-C™-kabel; QSP; Fodral

Vertikal visningsvinkel 178°

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Pixlar per tum (ppi) 157 ppi

Skärmbehandling Antireflex

Vertikal betraktningsvinkel 178°

Ram Tresidig ram med mikrokant

Sväng No swivel

Lägen för svagt blått ljus Ja (TÜV-certifierad)

Rotera No pivot

VESA-montering Inte kompatibel med VESA-fästen

Panelens bitdjup 8 bitar

Hårdhet 3H

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Integrerat sekretessfilter Nej

Flimmerfri Ja

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 35,56 cm (14 tum)

Intervall för höjdjustering Ingen höjdjustering

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)

30–80 KHz

Horisontell betraktningsvinkel 178°

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal) 59–60 Hz

Pixelstorlek 0,161 mm

Lutning 0 till +78°
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HP E14 G4 portabel bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP 5 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen för
standardskärm
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HP E14 G4 portabel bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

 Kabel ingår. 5 V @3 A från den anslutna enheten krävs för att strömförsörja bildskärmen. Video via USB-C™ kräver en enhet med USB-C™ DisplayPort™ Alt mode eller Thunderbolt™ 3.
 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information

finns på www
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Alla uppgifter motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

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.
 
USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association
(VESA®) i USA och andra länder. Thunderbolt är ett varumärke som tillhör Inte
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