Dataark

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5'') bagbelyst
lysdiodeskærm
Energieffektivitet og nødvendige forretningsfunktioner til
konkurrencedygtige priser.

Fortsæt det gode arbejde med
stærk ydelse, en flot
bredskærmkonstruktion og
miljømæssige funktioner til en
tiltrækkende pris med HP
ProDisplay P221 54,6 cm (21,5")
bagbelyst lysdiodeskærm. Skab
vækst og oprethold din virksomhed
effektivt med den allerede
dokumenterede kvalitet og
pålidelighed af HP, stabile levetider,
HP-tilbehørskompatibilitet og
strømbesparelser. Gør mere i løbet
af dagen, og vær med til
besparelsesindsatsen med en
skærm, der udholder kravene.
Grundlæggende forretningsfunktioner

● Understøtter dine virksomhedsbehov til en konkurrencedygtig pris med en stor 54,6 cm (21,5") (diagonal)
lysdiodeskærm. Gennemgå dokumenter ved siden af hinanden, læs e-mails1, mens du multitasker i et andet
vindue, og hold flere applikationer åbne på samme tid.
● Se forskellen med en lysdiodeskærm, der giver levende tekst og grafikpræsentation. Lysdiodeteknologi gør også,
at skærmen er tynd, let og nem at placere på skrivebordet.
● Leverer klare visninger til enkelt- og flere brugere med brede betragtningsvinkler. Høje kontrastforhold og
hurtige responstider holder dit indhold klart og læseligt i løbet af dagen2.
● Arbejd bekvemt med op til 30 graders hældning, der giver den justerbare konstruktion, og slut nemt til enheder
med de praktiske VGA- og DVI-indgange. Den interne strømforsyning minimerer rod på skrivebordet og forenkler
opsætning og implementering.
Kompatibilitet med HP-tilbehør
● Tilpas din arbejdsplads med f. eks. HP Quick Release, HP Speaker Bar og HP USB Graphics Adapter (grafikadapter)
(tilbehøret anskaffes separat).
● Skab værdifuld fri plads, og løft skærmen helt op af skrivebordet. Det 100 mm standard VESA-mønster gør det
muligt at montere en HP Monitor Arm (skærmarm), HP Stand (stativ), HP Quick Release (lynudløsning) og andre
VESA-kompatible tilbehør (tilbehøret anskaffes separat).
Stabilitet nu, og ro i sindet for fremtiden
● Oprethold et ensartet produkt på tværs af forskudte implementeringer, gør overgange nemmere, og vær med til
at reducere supportomkostninger med en 1-års minimumsforpligtelse til levetidsstabilitet fra HP.
● Understøtter identiske installationer, og samler dine operationer over hele verden med globalt konsistente
produkter i mere end 145 lande.
● Får bedre driftsikkerhed og fred i sindet med HP's kvalitetsstandardtest, der stiller skærmenes ydelse på prøve,
før du gør.
● Føl dig tryg ved at vide, at din it-investering understøttes af en standard, 3 års begrænset garanti. Med HP Care
Pack Services3 forlænger du servicekontrakten ud over standardgarantien.
Smart software til multitask-funktionaliteten
● HP Display Assistant forener styrefunktioner til skærmindstilling i én brugervenlig og centraliseret grænseflade.
● Tilpas din arbejdsplads med skærmpartitioner, hvis størrelse kan ændres, der giver dig mulighed for samtidigt at
arbejde på et dokument i én partition, henvise til et regneark indlejret i en anden partition, og tjekke e-mails1 i en
anden.
● Brug den nye udvidede værktøjslinje til at få vist de applikationer, som du bruger på alle de tilsluttede skærme.
Energieffektiv, miljømæssig bevidst
● Kviksølvfri lysdiodebagbelysning, en BFR/PVC-fri konstruktion4 og arsenikfrit skærmglas5. Disse er bare nogle få
af de miljømæssige funktioner indbygget i denne skærm.
● Med de prisbelønnede miljøcertificeringer, herunder ENERGY STAR®, EPEAT® Gold6 og TCO, kan du hjælpe med at
sænke de overordnede omkostninger.
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HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5'') bagbelyst lysdiodeskærm Tabel over
specifikationer

Produktnummer

C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

54,6 cm (21,5")

Synsvinkel

170° vandret; 160° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1.000:1 statisk; 3.000.000:1 dynamisk

Responsforhold

5 ms (til/fra)

Højde-bredde-forhold

Widescreen (16:9)

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys

Indgangssignal

1 VGA, 1 DVI (med HDCP-understøttelse)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

28 W (maksimalt), 22 W (typisk), <0,5 W (standby)

Mål inklusive stander (B x D x 51,8 x 16 x 37,9 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

51,8 x 4,75 x 31,52 cm
(Head Only)

Vægt

4 kg
(Kun selve skærmen)

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -5 til +25°

Miljømæssigt

Skærmglas uden arsenik; Lav halogen; Kviksølvfri skærmbagbelysning; TCO-certificeret kant

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i
8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se
nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder
stereohøjttalere med fuldt lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den superkompakte HP
USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have
flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere
adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden. Understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller
1600 x 1200 (traditionel).

Produktnummer: NL571AA

5 års service på stedet
næste hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7935E
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Fodnoter i beskeder
Internetadgang kræves og medfølger ikke.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger
servicekontrakten ud over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool, til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack
Services på www.hp.com/hps/carepack.
4 Overholder branchedefinitionen på "BFR/PVC-fri" i henhold til iNEMI-definitionen på "lav-halogen"-elektronik. Plastikdele i kabinettet indeholder generelt < 1000 ppm (0,1 %) bromin eller chlorin. Printkort og
substratlaminater indeholder generelt < 1500 ppm (0,15 %) bromin og chlorin i alt. Servicedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-frie. Eksternt tilbehør, herunder strømforsyninger, strømledninger samt periferiudstyr
er ikke BFR/PVC-frie.
5 Der er ikke fundet arsenik eller sammensætninger heraf ved de amerikanske EPA-testmetoder 3052/6010b udført af ICP-AES med en grænseværdi (MDL: Method Detection Limit) på 10 ppm.
6 EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
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