Taulukot

HP EliteDisplay E221c, LED-taustavalaistu 54,6 cm:n
(21,5 tuuman) verkkokameranäyttö
Tee yhteistyötä paikallisen tiimin ja eri puolilla maailmaa toimivien
työkavereiden kanssa

Pidä yhteyttä ja tee yhteistyötä
Paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Kutsu kokous koolle sinne, missä
itse olet. Lävistäjältään 54,6 cm:n
(21,5 tuuman) LED- taustavalaistu
HP EliteDisplay E221c
-verkkokameranäyttö yhdistää
IPS-tekniikan mahdollistaman
laajan katselukulman näyttöön
rakennetun viestintätekniikan
kanssa, joten näyttö on helppo,
edullinen ja kätevä vaihtoehto
nopeaan yhteydenottoon ja
yhteistyöhön.
Aina valmiina kokoukseen.
● Yhteyden ottaminen ja yhteistyö käyvät nopeasti, ja voit optimoida virtuaaliviestintätekniikkojen, kuten Microsoft
Lyncin, käytön.1 Ammattilaistasoinen näyttö ja siihen kuuluvat verkkokamera, kaiuttimet ja mikrofoni ovat
valmiina juuri silloin, kun niitä tarvitset.
Työskentelymukavuutta koko pitkän päivän.
● HP:n vapaimmin säädettävässä yritysnäytössä on kallistus pystysuunnassa, korkeudensäätö, sivuttaiskierto ja
kuvankiertoasetukset, jotka auttavat sinua ottamaan mukavan asennon.
● HP EliteDisplay -näytöt ovat myös saaneet innovatiivisille tuotteille myönnettävän TCO Certified Edge
-hyväksynnän johtavasta ympäristöystävällisestä ja ergonomisesta jalustasuunnittelusta.
Nyt näet kaiken.
● IPS-tekniikan avulla voit hyödyntää uskomattoman 178 asteen katselukulman ja nauttia upeasta värien
tarkkuudesta. Jaa sisältö, media ja videoneuvottelut1 kaikkien huoneessa olijoiden kesken.
Paranna näkymiäsi.
● Suuri kontrastisuhde ja nopea vasteaika takaavat kirkkaat ja selkeät kuvat ja videokuvan. Voit liittää helposti
laitteita kätevien VGA-, DVI- ja DisplayPort-tuloliitäntöjen sekä kiinteän USB-keskittimen kautta.
Hallitse ympäristövaikutuksiasi.
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää näyttöä, joka täyttää
ENERGY STAR® -vaatimukset ja on EPEAT® Gold -rekisteröity.2
● Lisäksi näyttöjen taustavalaistuksessa ei käytetä elohopeaa, niiden osat ovat vähähalogeenisia2 ja niiden lasi ei
sisällä arseenia.
Tässä tulee näyttösi paras ystävä.
● HP Display Assistant -ohjelmistolla voit osioida näyttöruudun haluamasi kokoisiksi ikkunoiksi, jolloin voit
työskennellä yhtä aikaa asiakirjojen, laskentataulukkojen ja sähköpostiviestien parissa.
● Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näytöillä avoinna olevia sovelluksia.
Käyttäjäkohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.
Nyt voit huoahtaa helpotuksesta.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta4 tukipaketin, joka on laajempi kuin vakiotakuu.
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HP EliteDisplay E221c, LED-taustavalaistu 54,6 cm:n (21,5 tuuman)
verkkokameranäyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

D9E49AA; D9E49AS: D9E49AT

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

54,6 cm (21,5 tuum.)

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen

Vasteaikasuhde

7 ms (harmaa–harmaa)

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; Vaihto tasossa

Sisääntulosignaali

1 DisplayPort (HDCP-tuki) 1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin)

Virransyöttö

Tulojännite: 90–265 V AC

Virrankulutus

Virrankulutuksen kuvaus: 42 W (enintään), 27 W (normaali), 0,4 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 080

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

50,9×23,7×46 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 50,9×5,1×30,9 cm
(l × s × k)
Paino

5,4 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5°–30°; Kääntökulma 360°; Näytön kierto: 90°

Web-kamera

Sisäinen 720p:n verkkokamera ja kaksi mikrofonia

Multimedia

Sisäinen 720p:n verkkokamera ja kaksi mikrofonia; sisäiset yhden watin stereokaiuttimet

Ympäristö

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

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

Energy Star® -hyväksytty

Pakkauksen sisältö

Näyttö; VGA-johto; DisplayPort-johto; USB-johto; virtajohto; painettu dokumentaatio ja CD-levy; ohjelmistot HP Display Assistant, Cyberlink YouCam ja HP
MyRoom.

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 Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP Quick Release -kiinnike

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: C5U89AA

Tuotenumero: EM870AA

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
Vaaditaan Internet-palvelu - ei tule mukana.
EPEAT® Gold, missä HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
4 HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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