Záznamový list

Monitor HP ProDisplay P221 s uhlopriečkou 54,6 cm
(21.5'') s LED podsvietením
Nevyhnutné podnikové funkcie a energetická účinnosť za výhodné ceny.

Monitor HP ProDisplay P221 s
uhlopriečkou 54,6 cm (21.5'') s LED
podsvietením vám umožní
pokračovať v práci bez prerušenia,
so štýlovou veľkou obrazovkou a
funkciami zohľadňujúcimi životné
prostredie, a to všetko za
atraktívnu cenu. Vyvíjajte sa
efektívne a udržiavajte svoje
podnikanie pomocou zariadenia s
preverenou kvalitou a
spoľahlivosťou značky HP, so
stabilným životným cyklom,
kompatibilitou s príslušenstvom HP
a úsporou energie. S monitorom,
ktorý vydrží, počas dňa vykonáte Nevyhnutné funkcie pre firmy
viac a v priebehu mesiacov ušetríte ● Podporte svoje firemné potreby za priaznivú cenu pomocou monitora s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5'') s LED
podsvietením. Dokumenty kontrolujte jeden vedľa druhého, čítajte e-maily a zároveň v druhom okne pracujte na
nezanedbateľné množstvo času a niečom úplne inom a nechajte viac aplikácií otvorených súčasne.
energie.
● Objavte rozdiel s LED monitorom so živým textom a zobrazením grafických prvkov. Vďaka technológii LED je
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monitor taktiež úzky, ľahký a jednoducho sa umiestňuje na pracovný stôl.
● Jasné zobrazenie pre jedného alebo viacerých používateľov so širokými pozorovacími uhlami. Vysoký kontrastný
pomer a rýchla doba odozvy zabezpečia zobrazenie ostrého a čitateľného obsahu po celý deň2.
● Pracujte pohodlne s možnosťou sklonu až 30 stupňov na nastaviteľnej konštrukcii. Jednoduchým spôsobom sa
pripojte k zariadeniam pomocou praktických vstupov VGA a DVI. Zabudovaný napájací zdroj minimalizuje
neporiadok na pracovnom stole a zjednodušuje montáž a nasadenie.
Kompatibilita s príslušenstvom HP
● Prispôsobte si svojpracovný priestor pomocou príslušenstva ako napr. držiak HP s funkciou rýchleho uvoľnenia,
reproduktorový panel HP a USB grafický adaptér HP (príslušenstvo sa predáva samostatne).
● Uvoľnite cenný priestor a zodvihnite celý monitor nad stôl. Štandardný držiak VESA s rozostupom 100 mm
umožňuje montáž na rameno na monitory HP, stojan HP, držiak HP s funkciou rýchleho uvoľnenia a ďalšie
doplnky kompatibilné so štandardom VESA (príslušenstvo sa predáva samostatne).
Stabilita teraz a pokoj v budúcnosti
● Prostredníctvom minimálneho záväzku stability s 1-ročným životným cyklom od spoločnosti HP si zachováte
konzistenciu produktov, zjednodušíte prechody a znížite náklady na technickú podporu.
● Podporte identické montáže a zjednoťte svoje operácie po celom svete s produktami, ktoré sú rovnaké vo viac
než 145 krajinách po celom svete.
● Vďaka testovaniu kvality štandardu HP, ktoré preverí naše monitory pomocou skúšok ešte predtým, ako sa
dostanú k vám, získate spoľahlivejšiu a kľudnú prevádzku.
● Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Zvoľte si
servisné služby HP Care Pack3 a predĺžte si servisné zmluvy nad rámec štandardných záruk.
Inteligentný softvér pre paralelné vykonávanie viacerých úloh
● Aplikácia HP Display Assistant spája ovládacie prvky na nastavenie monitora do jedného jednoducho
použiteľného centralizovaného rozhrania.
● Prispôsobte si svoj pracovný priestor s upraviteľnými dielmi obrazovky, ktoré vám umožnia pracovať s
dokumentom v prvom oddieli, s tabuľkou v druhom a e-maily1 kontrolovať v ďalšom – a to všetko súčasne.
● Pomocou nového rozšíreného panela nástrojov zobrazte používané aplikácie na všetkých pripojených
monitoroch.
Úsporný so zreteľom na životné prostredie
● LED podsvietenie bez obsahu ortuti, konštrukcia bez obsahu BFR/PVC4 a sklo monitora bez arzénu5 sú len
niektoré z funkcií so zreteľom na životné prostredie, ktoré sa nachádzajú v tomto monitore.
● Znížte vaše celkové náklady pomocou udelených ekologických certifikátov, vrátane certifikátov ENERGY STAR®,
EPEAT® Gold6 a TCO.
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Monitor HP ProDisplay P221 s uhlopriečkou 54,6 cm (21.5'') s LED podsvietením Tabuľka
s technickými údajmi

Číslo produktu

C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

54,6 cm (21,5")

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1 000 : 1 statický; 3 000 000 : 1 dynamický

Miera odozvy

5 ms zap/vyp

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Charakteristika displeja

Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;

Vstupný signál

1 port VGA; 1 port DVI (s podporou HDCP)

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

28 W (maximálne), 22 W (bežná prevádzka), < 0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

51,8 x 16 x 37,9 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 51,8 x 4,75 x 31,52 cm
x V)
(Head Only)
Hmotnosť

4 kg
(Len telo)

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +25°

Okolitý

Sklo monitora bez arzénu; Nízky obsah halogénových prvkov; Bezortuťové podsvietenie displeja; Certifikácia TCO Certified Edge

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom
stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo
8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri
informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou
3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: LH526AA

Reproduktorový panel HP
LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo
reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: NQ576AA

Číslo produktu: EM870AA

USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby
spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický
adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v
niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným
počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov.
Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

Číslo produktu: NL571AA

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E
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Poznámky v krátkych správach
Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Služby HP Care Pack rozširujú
zmluvy o poskytovaní služieb nad rámec štandardných záruk. Na výber správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP použite nástroj na vyhľadávanie služieb HP Care Pack na www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie
o službe HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.
4 Spĺňa priemyselnú špecifikáciu „bez obsahu BFR/PVC“ podľa vyjadrenia iNEMI o elektronike „s nízkym obsahom halogénových prvkov“. Plastové časti zahrnuté v šasi bežne obsahujú < 1000 ppm (0,1 %) brómu alebo
chlóru. Doska plošných spojov a laminát substrátu bežne obsahujú celkovo < 1500 ppm (0,15 %) brómu a chlóru. Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC. Externé príslušenstvo vrátane
napájacích zdrojov, napájacích káblov a periférií nie sú bez obsahu BFR/PVC.
5 Podľa skúšobných metód U.S. EPA 3052/6010b pomocou ICP-AES s limitom detekcie 10 ppm (0,001 %) nebol nájdený arzén ani jeho zlúčeniny.
6 EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na www.epeat.net.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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