Podatkovni list

Monitor HP ProDisplay P221 z diagonalo 54,6 cm
(21,5 palcev) in osvetlitvijo LED
Ključne poslovne funkcije in energijska učinkovitost po konkurenčnih
cenah.

Delajte uspešno z zagotovljeno
zmogljivostjo, elegantno obliko in
okolju prijaznimi funkcijami, ki jih
ima cenovno ugoden zaslon HP
ProDisplay P221 z diagonalo 54,6
cm (21,5 palcev') in osvetlitvijo
LED. Naj vaše podjetje raste in se
širi s preverjeno HP-jevo kakovostjo
in zanesljivostjo, stabilnim
delovanjem v celotnem
življenjskem ciklusu izdelkov,
združljivostjo s HP-jevimi
pripomočki ter prihrankom
energije, ki ga zagotavljajo. Z
zmogljivostjo tega zaslona
postorite več v enem dnevu in
Pomembne poslovne funkcije
● Izpolnite svoje poslovne potrebe z velikim poslovnim monitorjem LED z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) po
prihranite še več v četrtletju.

ugodni ceni. Zaslon vam omogoča pregledovanje več dokumentov hkrati, branje e-poštnih sporočil1, medtem ko
delate nekaj tretjega v drugem oknu, ter uporabo več programov naenkrat.
● Na zaslonu LED si oglejte, kakšne so razlike pri jasnosti besedila in prikazu grafike. Zasloni s tehnologijo LED so
tanki, lahki in se jih preprosto namesti na mizo.
● Zaradi širokega kota gledanja zaslon prikazuje jasno sliko enemu ali več uporabnikom. Z visoko ravnjo kontrasta
in hitrim odzivnim časom ostaja vsebina na zaslonu ostra in berljiva cel delovni dan2.
● Zaradi prilagodljive oblike, ki omogoča naklon do 30 stopinj, delate udobno in zaslon preprosto povežete s
priključki VGA in DVI. Notranje napajanje omogoča, da na mizi nimate nepotrebnega spleta žic in da sta nastavitev
ter uvajanje povsem preprosta.
Združljivost z dodatno opremo HP
● Opremite svoj delovni prostor z možnostmi, kot so HP Quick Release, zvočniki za monitor HP in HP-jev grafični
vmesnik USB (možnosti so naprodaj posebej).
● Ko zaslon v celoti dvignete z mize, na njej pridobite dodaten prostor za druge stvari. 100-mm standard VESA
omogoča, da zaslon pritrdite na HP-jevo nosilno roko, stojalo HP, HP Quick Release in druge pripomočke, ki so
združljivi s standardom VESA (možnosti so naprodaj posebej).
Stabilnost v tem trenutku, brezskrbnost v prihodnosti
● HP zagotavlja najmanj eno leto stabilnosti uporabe njegovih izdelkov, s čemer ohranjate skladnost tudi pri
postopnem uvajanju izdelkov, poenostavite prehode in zmanjšate stroške podpore.
● Zagotovite si enotne namestitve in poenotite svoje delo po vsem svetu s skladnimi izdelki v več kot 145 državah.
● HP vam zagotavlja večjo zanesljivost in brezskrbnost uporabe monitorjev, saj s svojim standardnim testiranjem
kakovosti preizkusi svoje monitorje že pred vami.
● Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. S storitvami HP Care Pack3 pa
lahko podpišete servisne pogodbe, ki presegajo storitve standardne garancije.
Pametna programska oprema za večopravilnost
● Programska oprema HP Display Assistant združuje vse nastavitve zaslona v enoten, centraliziran vmesnik, ki je
preprost za uporabo.
● Posodobite svoj delovni prostor z zaslonskimi razdelki po meri, ki vam omogočajo, da lahko na zaslonu istočasno
urejate dokument, pregledujete razpredelnico in berete e-pošto 1.
● Z novo razširjeno orodno vrstico lahko vidite programe, ki jih uporabljate, na vseh priklopljenih zaslonih.
Energijsko učinkoviti, okoljsko zavedni
● Zaslon z osvetlitvijo ozadja LED brez živega srebra in arzena5 ter zasnova brez delcev BFR/PVC4 so le nekatere
okolju prijazne lastnosti zaslona.
● Izboljšajte poslovno uspešnost z okolju prijaznimi standardi ENERGY STAR®, EPEAT® Gold6 in TCO.
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Monitor HP ProDisplay P221 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palcev) in osvetlitvijo LED Tabela
specifikacij

Številka izdelka

C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT

Velikost zaslona (diagonala)

54,6 cm (21,5")

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 3000000 : 1

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl

Razmerje širine/višine

Širokozaslonsko (16:9)

Privzeta ločljivost

1920 x 1080

Funkcije zaslona

Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 DVI (s podporo HDCP)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

28 W (največ), 22 W (običajno), < 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere s stojalom (Š × G × V)

51,8 x 16 x 37,9 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

4 kg
(Samo glava)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do 25 °C

Okolju prijazno

Zaslon brez arzena; nizka količina halogenih snovi; osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; potrdilo TCO Certified Edge

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali
8000 Series ali lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa
ne ogroža delovanja ali produktivnosti. * monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: LH526AA

Številka izdelka: NQ576AA

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Grafični adapter HP USB

HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno izboljšujejo vaše
računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga
povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega
računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x
1080 (širok zaslon) ali 1600 x 1200 (običajno).

Številka izdelka: NL571AA

5-let naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7935E
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Opombe k sporočilom
Potreben je dostop do interneta, ki ni vključen.
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dne nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve
HP Care Pack podaljšajo servisne pogodbe, kakor so navedene v standardni garanciji. Za izbiro ustrezne ravni storitev za izdelek HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na naslovu
www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
4 Skladno s panožno opredelitvijo »brez delcev BFR/PVC« po izjavi iNEMI glede elektronike z »nizko vsebnostjo halogenskih snovi«. Plastični deli v ohišju na splošno vsebujejo < 1000 delcev na milijon (0,1 %) broma ali
klora. Natisnjeno vezje in ploščice podlage na splošno vsebujejo < 1500 delcev na milijon (0,15 %) skupne količine broma in klora. Naknadno kupljeni nadomestni deli morda ne bodo brez delcev BFR/PVC. Zunanja
dodatna oprema, vključno z viri napajanja, napajalnimi kabli in zunanjimi napravami, ni brez delcev BFR/PVC.
5 Vsebnost arzena in njegovih zmesi, opravljena s preizkusnimi metodami 3052/6010b ICP-AES ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) z vrednostjo MDL 10 delcev na milijon, ni bila zaznana.
6 Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
1
2
3

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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