Monitor IPS, typ HP Z Z22i s podsvietením
LED a s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5")
Získajte vynikajúcu presnosť obrazu, výnimočnú nastaviteľnosť a naozajstnú spoľahlivosť s optimalizáciou pre komerčné
prostredie. Skonštruovaný s panelom IPS Gen 2, monitor HP Z22i 54,6 cm (21,5'') IPS ponúka úsporu energie oproti prvej
generácii displejov IPS a veľmi široký uhol zobrazovania, ktoré podporujú spoluprácu.

Pozdravte svojho nového tímového
spoluhráča s technológiou IPS Gen 2 s
riadením spotreby energie

Znížte svoju spotrebu elektrickej energie1 a získajte 97 % pokrytia farebných
medzier s panelom sRGB IPS Gen 2. Zrýchlite tímové prehľady a prijímanie
tímových rozhodnutí vďaka širokým pozorovacím uhlom, ktoré každému
sprostredkujú rovnako skvelý obraz.
Pozrite sa na všetky tie úžasné detaily na displeji s úzkym rámikom a s
uhlopriečkou 54,6 cm (21,5''), s rozlíšením Full HD 1920 x 1080.2 Zažite jasné,
čisté prezentácie s jasom 250 cd/m2, kontrastným pomerom 1000:1, a
dynamickým kontrastným pomerom 5M:1 a s odozvou 8 ms.3
Zvýraznite tmavé oblasti svojich snímok na obrazovke a pozrite sa ešte lepšie aj
na tie najmenšie detaily s integrovanou technológiou Black Stretch.

Cíťte sa pohodlne s monitorom spĺňajúcim
podmienky certifikácie podľa TCO
Certified Edge

Nájdite si pre seba tú najpohodlnejšiu polohu s výnimočným stojanom HP so 4
spôsobmi nastavenia, ktorý spĺňa podmienky certifikácie TCO Certified Edge pre
inovatívne produkty a najmodernejší dizajn z hľadiska ergonómie a návrhu
stojanov.

Jednoducho prístupná pripojiteľnosť na
dosah ruky

So širokou škálou vstupov od DisplayPort 1.2 cez DVI, VGA a intergrovaný USB
hub si vychutnáte pripojiteľnosť vhodnú pre dnešný svet ale zároveň aj pre
technológie budúcnosti..

Riaďte svojvplyv na životné prostredie

Znížte spotrebu energie a pomôžte znížiť svoje náklady vďaka inteligentnému,
energeticky úspornému vzhľadu, ktorý prekonáva technológiu IPS Gen 2 s
certifikátmi ENERGY STAR® a EPEAT® Gold.4

Monitor HP Z22i 54,6 cm (21,5'') IPS obsahuje aj bezortuťové podsvietenie
displeja a diely s nízkym obsahom halogénov5 a sklo displeja bez obsahu arzénu.

Zoznámte sa s novým najlepším priateľom
svojho monitora
Prispôsobte si svoj pracovný priestor zmenou veľkosti častí obrazovky. Pracujte
naraz s dokumentmi, tabuľkami a s e-mailami v samostatných oblastiach na
obrazovke – to všetko so softvérom HP Display Assistant.
Zobrazte otvorené aplikácie na všetkých svojich pripojených monitoroch s
rozšíreným panelom s nástrojmi. Odraďte zlodejov vlastným PIN kódom, ktorý
deaktivuje monitor v prípade, ak ho odpojíte od počítača bez potvrdenia.

Dýchajte s ľahkosťou

Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou
obmedzenou zárukou. Objednajte si voliteľné služby HP Care Pack6 pre rozšírenie
svojej ochrany až na 5 rokov.

Monitor IPS, typ HP Z Z22i s podsvietením LED a s
uhlopriečkou 54,6 cm (21,5")

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

54,6 cm (21,5")

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 1

Rýchlosť odpovede

8 ms (sivá – sivá)

Natívne rozlíšenie

1920 x 1080

Aspect ratio (Pomer strán)

Širokouhlé (16:9)

Charakteristika displeja

Plug and Play; Antireflexný povrch; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED; Otáčanie čapu; IPS
panel

Vstupný signál

1 port DisplayPort (s podporou HDCP); 1 port VGA; 1 port DVI-D (s podporou HDCP)

Príkon

Vstupné napätie: 90 až 265 V SP

Spotreba energie

31 W (maximálne), 26 W (bežná prevádzka), > 0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery

So stojanom: 50,9 x 23,7 x 46 mm
Bez stojana: 50,9 x 5,1 x 30,9 mm

Hmotnosť

5,82 kg

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +30°; otáčanie: 360°

Okolitý

Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normy programu Energy Star®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

V porovnaní s panelmi IPS Gen 1.
2 Na prezeranie obrázkov vo vysokom rozlíšení (HD) je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD).
3 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
4 EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Pre stav registrácie vo vašej krajine pozri www.epeat.net.
5 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov
s nízkym obsahom halogénových prvkov.
6 Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na
lokalite www.hp.com/go/cpc.
1

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.

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.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/monitors
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Monitor IPS, typ HP Z Z22i s podsvietením LED a s
uhlopriečkou 54,6 cm (21,5")
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafická karta HP Dual Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej
karte HP s výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie
monitorov s vysokým rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.
Číslo produktu: C5U89AA

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: EM870AA

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.
Číslo produktu: NQ576AA

Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na
monitore.
Číslo produktu: VN567AA

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

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

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