Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 54,6 cm (21,5 tuuman)
ProDisplay P221 -näyttö
Tärkeimmät yritystoiminnot ja energiatehokkuus kilpailukykyiseen
hintaan.

HP:n LED-taustavalaistun 54,6 cm
(21,5 tuuman) ProDisplay P221
-näytön vankan suorituskyvyn,
tyylikkään muotoilun, suuren
näyttöruudun ja
ympäristöystävällisten
ominaisuuksien avulla työskentelet
tehokkaasti ja vastuullisesti.
Kasvata ja hoida yritystäsi
tehokkaasti – HP:n taattu laatu ja
luotettavuus, vakaa elinkaari,
yhteensopivuus HP-lisävarusteiden
kanssa ja energiaa säästävät
ominaisuudet antavat tukea.
Tehokkaan ja kestävän näytön
avulla saat enemmän aikaan
Tärkeimmät yritystoiminnot
● Suuri 54,6 cm (21,5 tuuman) LED-näyttö palvelee yrityksesi tarpeita kilpailukykyiseen hintaan. Voit tarkastella
työpäivän aikana ja säästät
asiakirjoja rinnakkain, lukea sähköposteja ja tehdä muita tehtäviä toisessa ikkunassa sekä pitää entistä
enemmän neljänneksen kuluessa. useampia sovelluksia avoinna samanaikaisesti.
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● Käytössä huomaat eron – LED-näytössä teksti ja kuvat loistavat kirkkaasti. LED-tekniikan ansiosta näyttö on
myös ohut, kevyt ja helppo sijoittaa työpöydälle.
● Laaja katselukulma takaa selkeän näkymän niin yhdelle kuin useammallekin käyttäjälle. Suuren kontrastisuhteen
ja nopean vasteajan ansiosta sisältö pysyy terävänä ja luettavana koko päivän2.
● Jopa 30 astetta kallistuvan näytön ansiosta voit työskennellä mukavasti. Kätevien VGA- ja DVI-liitäntöjen kautta
laitteet on helppo liittää toisiinsa. Sisäinen verkkolaite vähentää sotkua työpöydällä ja yksinkertaistaa asennusta
ja käyttöönottoa.
Yhteensopivuus HP:n lisävarusteiden kanssa
● Mukauta työtilaasi esim. seuraavilla lisävarusteilla: HP Quick Release, HP Speaker Bar ja HP:n USBgrafiikkasovitin (lisävarusteet hankittava erikseen).
● Vapauta arvokasta tilaa ja nosta näyttö työpöydän yläpuolelle. 100 mm:n VESA-vakiokuvioon voidaan kiinnittää
HP:n näytön telinevarsi, HP:n jalusta, HP Quick Release ja muita VESA-yhteensopivia lisävarusteita (lisävarusteet
hankittava erikseen).
Vakaata toimintavalmiutta nyt ja mielenrauhaa tulevaisuudessa
● Vähintään yhden vuoden mittainen HP:n käyttöikäsitoumus auttaa ylläpitämään tuotteen yhtenäisyyttä
porrastetuilla käyttöönotoilla, helpottaa siirtymisiä ja vähentää tukikustannuksia.
● Tukee identtisiä asennuksia ja auttaa yhtenäistämään yrityksesi toiminnan maailmanlaajuisesti – tarjoamme
yhtenäiset tuotteet yli 145 maassa.
● HP:n laatutestaus takaa näyttöjen luotettavuuden ja antaa käyttäjälle mielenrauhan.
● Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. HP Care Pack
-palvelusopimukset3 tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut.
Älykkäitä ohjelmia tehokkaaseen työskentelyyn
● HP Display Assistant yhdistää näytön säädöt yhdeksi helppokäyttöiseksi, keskitetyksi käyttöliittymäksi.
● Mukauta työtilaasi muokattavilla näytön osioilla. Voit työstää asiakirjaa yhdessä osiossa, tarkastella taulukkoa
toisessa ja tarkistaa sähköpostisi kolmannessa1 – samanaikaisesti.
● Uudella laajennetulla työkalurivillä näet kaikki toisiinsa liitetyissä näytöissä käyttämäsi sovellukset.
Energiatehokas ja ympäristöystävällinen
● Elohopeaton LED-taustavalaistus, BFR- ja PVC-yhdisteetön muotoilu4 ja arseeniton näytön lasi5 ovat vain
muutamia tämän näytön ympäristöystävällisistä ominaisuuksista.
● Palkitut ympäristöluokitukset laskevat kokonaiskustannuksia. Näihin kuuluvat mm. ENERGY STAR®, EPEAT®
Gold6 ja TCO.
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HP:n LED-taustavalaistu 54,6 cm (21,5 tuuman) ProDisplay P221 -näyttö Taulukko
teknisistä tiedoista

Tuotenumero

C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT

Näytön koko (lävistäjä)

54,6 cm (21,5 tuum.)

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)

Kuvasuhde

Laajakuva (16:9)

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI (HDCP-tuki)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

28 W (enintään), 22 W (normaali), < 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

51,8 x 16 x 37,9 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 51,8 x 4,75 x 31,52 cm
(l × s × k)
(Head Only)
Paino

4 kg
(Vain näyttöosa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–25 °

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeaton näytön taustavalaistus; TCO Certified Edge -hyväksyntä

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Integrated Work Center
-jalusta Ultra Slim Desktop
ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai
tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec
-tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n USB-grafiikkasovitin

HP:lla on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit täydentää näyttöjä tai parantaa
kokonaissuoritusta. HP:n huippukätevä USB-grafiikkasovitin mahdollistaa jopa kuuden näytön yhdistämisen
samanaikaisesti, mikä lisää tuottavuutta ja helpottaa useiden sovellusten samanaikaista käyttöä. Yhdellä sovittimella voi
yhdistää kannettavan tai pöytäkoneen toiseen näyttöön, ja usealla sovittimella voi yhdistää monta näyttöä toisiinsa.
Resoluutiotuki enintään 1 920 x 1 080 (laajakuva) tai 1 600 x 1 200 (tavanomainen)

Tuotenumero: NL571AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Edellyttää verkkoyhteyttä, joka ei sisälly toimitukseen.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat
palvelut. Valitse oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden Lookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla
osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.
4 Täyttää toimialan määritelmän BFR-/PVC-yhdisteetön, joka on annettu iNEMIn matalahalogeenista elektroniikkaa koskevassa julkilausumassa. Näytön rungossa käytetyt muoviosat sisältävät tyypillisesti alle 1 000 ppm
(0,1 %) bromia tai klooria. Piirilevyjen ja kiinnitysalustojen levyt sisältävät tyypillisesti alle 1 500 ppm (0,15 %) bromia ja klooria (yhteensä). Myöhemmin hankittavat varaosat eivät välttämättä ole
BFR-/PVC-yhdisteettömiä. Ulkoiset lisävarusteet, kuten virtalähteet, sähköjohdot ja lisälaitteet, eivät ole BFR-/PVC-yhdisteettömiä.
5 Arseenia ja sen yhdisteitä ei havaittu ICP-AES:n testeissä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston testimenetelmillä 3052/6010b (menetelmän toteamisraja 10 ppm).
6 EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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