Dataark

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5'') bakbelyst
LED-skjerm
Grunnleggende kontorfunksjonalitet og energieffektivitet til
konkurransedyktige priser.

Hold oppe produktiviteten med
solid ytelse, en stilig stor
skjermdesign og miljøfunksjoner til
en attraktiv pris med HP ProDisplay
P221 54,6 cm (21,5") bakbelyst
LED-skjerm. Utvid og vedlikehold
bedriften med velprøvd HP-kvalitet
og -pålitelighet, stabile livssykluser,
kompabilitet med HP-tilbehør og
strømsparing. Gjør mer i løpet av
dagen og spar mer gjennom
kvartalet med en skjerm som står
løpet ut.

Grunnleggende kontofunksjoner
● Støtt bedriftens behov til en konkurransedyktig pris med en stor 54,6 cm (21,5") (diagonalt) LED-skjerm. Se
gjennom dokumenter side ved side, les e-post1 mens du kjører andre oppgaver i et annet vindu, og ha flere
programmer åpne samtidig.
● Se forskjellen med en LED-skjerm som gir livfull presentasjon av tekst og grafikk. LED-teknologi gjør også
skjermen tynn, lett og enkel å plassere på skrivebordet.
● Gir klar visning for én og flere brukere med brede visningsvinkler. Høye kontrastforhold og korte responstider
holder innholdet skarpt og lesbart gjennom hele dagen2.
● Arbeid komfortabelt med opptil 30 grader vipp på den justerbare designen, og koble enkelt til enheter med
praktiske VGA- og DVI-innganger. Den interne strømforsyningen minimerer rot på skrivebordet og forenkler
konfigurering og utplassering.
Kompatibilitet med HP-tilbehør
● Tilpass arbeidsområdet med tilleggsutstyr som HP Quick Release, HP Speaker Bar og HP USB-grafikkadapter
(tilleggsutstyret selges separat).
● Frigi verdifull plass og løft skjermen helt av skrivebordet. VESA-standardmønsteret på 100 mm muliggjør
påmontering av HP skjermarm, HP stativ, HP Quick Release og annet VESA-kompatibelt tilbehør (tilbehøret
selges separat).
Stabilitet nå, og trygghet for fremtiden
● Oppretthold produktkonsistens over flere utplasseringer, forenkle overganger og reduser støttekostnader med
minimum ett års livssyklusstabilitet fra HP.
● Støtt identiske installasjoner og samkjør operasjoner over hele verden med globalt konsistente produkter i mer
enn 145 land.
● Forbedret pålitelighet og trygghet med standardtesting av HP-kvalitet som lar skjermene gjennomgå sine faser
før du gjør det.
● Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en standard, treårig begrenset garanti. Velg HP Care
Pack-tjenester3 for å utvide tjenestekontrakter utover standardgarantiene.
Smart programvare for den som kjører flere oppgaver samtidig
● HP Display Assistant samler skjerminnstillingskontrollene i ett brukervennlig og sentralisert grensesnitt.
● Tilpass arbeidsområdet med skjermpartisjoner som du kan endre størrelsen på, og som lar deg arbeide med et
dokument i én partisjon, referere til et regneark i en annen, og sjekke e-post1 i enda en – samtidig.
● Bruk den nye, utvidede verktøylinjen til å vise programmene du bruker på alle de tilkoblede skjermene.
Energieffektiv, miljøbevisst
● Kvikksølvfri LED-bakbelysning, BFR-/PVC-fri design4 og arsenikkfritt skjermglass5 er bare noen få av
miljøfunksjonene som er innebygd i denne skjermen.
● Bidra til å forbedre miljøregnskapet med prisbelønte miljøsertifiseringer, inkludert ENERGY STAR®, EPEAT® Gold
og TCO.
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HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5'') bakbelyst LED-skjerm Spesifikasjonstabell

Produktnummer

C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT

Skjermstørrelse (diagonalt)

54,6 cm (21,5")

Visningsvinkel

170° horisontal; 160° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 3000000:1 dynamisk

Responsgrad

5 ms på/av

Sideforhold

Widescreen (16:9)

Innebygd oppløsning

1920 x 1080

Skjermfunksjoner

Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning

Inngangssignal

1 VGA; 1 DVI (med HDCP-støtte)

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

28 W (maksimum), 22 W (typisk), <0,5 W (ventemodus)

Mål med stativ (B x D x H)

51,8 x 16 x 37,9 cm

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

4 kg
(Bare skjerm)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +25°

Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO Certified Edge

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og
tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at
det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96
cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer
som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar

Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert
stereohøyttalere med fullverdig lydområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP USB-grafikkort

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (alle selges separat) som er laget for å utfylle skjermene dine og forbedre den
generelle databehandlingsopplevelsen. Den svært kompakte HP USB-grafikkadapteren muliggjør tilkobling av opptil seks
skjermer samtidig slik at du kan øke produktiviteten og utføre flere oppgaver i flere åpne programmer. Bruk én adapter til
å lage bro mellom en bærbar eller stasjonær PC og en skjerm nummer to, eller bruk flere adaptere til å koble flere
skjermer til hverandre. Støtter oppløsninger opptil 1920 x 1080 (widescreen) eller 1600 x 1200 (tradisjonell).

Produktnummer: NL571AA

5 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7935E
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Fotnoter
Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. HP Care Pack-tjenester
utvider servicekontrakter utover standardgarantiene. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester
er tilgjengelig på www.hp.com/hps/carepack per produkt.
4 Oppfyller bransjedefinisjonen av "BFR/PVC-fri" ifølge en iNEMI-uttalelse om lavhalogen-elektronikk. Plastdeler i chassiset inneholder generelt < 1000 ppm (0,1 %) med brom eller klor. Trykte kretskort og
substratlaminater inneholder generelt < 1500 ppm (0,15 %) av totalt brom og klor. Servicedeler etter kjøp er kanskje ikke BFR/PVC-frie. Eksternt tilbehør, inkludert strømforsyninger, strømledninger og periferenheter, er
ikke BFR/PVC-frie.
5 Arsenikk og dets forbindelser ble ikke oppdaget ved bruk av U.S. EPA-testmetodene 3052/6010b av ICP-AES med en MDL (Method Detection Limit) på 10 ppm.
6 EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
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Lær mer på
www.hp.eu/monitors
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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