גיליון נתונים

צג  HP EliteDisplay E221cעם תאורת  LEDאחורית בגודל
 54.6ס"מ )'' (21.5ומצלמת אינטרנט
התחבר ושתף פעולה עם הצוות המקומי שלך ועם עמיתים ברחבי העולם

התחבר ושתף פעולה .באופן מקומי
וגלובלי .השתתף בפגישה בלי לצאת
מהבית .צג HP EliteDisplay E221c
בגודל  54.6ס"מ )'' (21.5עם תאורת LED
אחורית ומצלמת אינטרנט משלבת בין
זוויות הצפייה הרחבות של טכנולוגיית
 IPSעם טכנולוגיית תקשורת משולבת ,כך
שניתן להתחבר ולשתף פעולה במהירות,
בקלות ,בנוחות ובמחיר משתלם.

היה מוכן לפגישה בהתראה של רגע.
● התחבר ושתף פעולה במהירות ,והפק את המרב מטכנולוגיות תקשורת וירטואלית כגון 1.Microsoft Lyncהתצוגה המקצועית,
מצלמת האינטרנט ,הרמקולים והמיקרופון המשולבים מוכנים לפעולה יחד איתך.

עבוד במלוא המרץ במהלך היום ועשה זאת בנוחות.
● הגדרות של הטיה ,סיבוב על ציר וכוונון גובה מותאמות אישית—יכולת הכוונון המיטבית שקיימת בתצוגה עסקית של
—HPמסייעות לך למצוא את התנוחה הנוחה לך ביותר.
● תצוגות  HP EliteDisplayעומדות גם בדרישות  TCO Certified Edgeלמוצרים חדשניים ומתקדמים בעלי מעמד בעיצוב ארגונומי
וידידותי לסביבה.

ראה את התמונה במלואה.
● באמצעות טכנולוגיית  ,(IPS) In-Plane Switchingתוכל ליהנות מזוויות צפייה מעולות של  178מעלות ושלמות צבע מדהימה.
שתף תוכן ,מדיה ושיחות ועידה בווידאו 1עם כל הנוכחים בחדר.
הרחב את נקודת המבט שלך.
● הודות ליחס ניגודיות גבוה וזמן תגובה מהיר ,תוכל ליהנות מווידאו ומתוכן ברורים וחדים .חבר התקנים בקלות באמצעות כניסות
 ,DVI ,VGAו DisplayPort-ורכזת  USBמשולבת.
שלוט בהשפעה שלך על הסביבה.
● צמצם את צריכת החשמל והפחת את העלויות בעזרת עיצוב חכם וחסכוני באנרגיה בעל אישור ® ENERGY STARובעל דירוג
2.EPEAT® Gold
● התצוגות כוללות גם תאורה אחורית נטולת כספית ,עיצוב דל בהלוגן 3,וצג זכוכית ללא ארסן.
נא להכיר את החבר הטוב ביותר של הצג שלך.
● תוכנת  HP Display Assistantמאפשרת לך להתאים אישית את סביבת העבודה שלך באמצעות מחיצות מסך ולעבוד עם מסמכים,
גיליונות אלקטרוניים ודואר אלקטרוני באזורים שונים של המסך באופן בו-זמני.
● הצג את היישומים הפתוחים על-גבי כל התצוגות המחוברות שלך בעזרת סרגל הכלים המתרחב .מנע גניבות בעזרת  PINלזיהוי
משתמש שמשבית את הצג אם הוא מנותק ממחשב ללא אישור.
מעתה תוכל לנשום לרווחה.
● אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .בחר בשירותי HP Care Pack
 4 Servicesאופציונליים להרחבת ההגנה מעבר לאחריות הסטנדרטית.
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צג  HP EliteDisplay E221cעם תאורת  LEDאחורית בגודל  54.6ס"מ )'' (21.5ומצלמת אינטרנט
טבלת מפרטים

מספר מוצר

D9E49AA; D9E49AS: D9E49AT

גודל תצוגה )באלכסון(

 54.6ס"מ )"(21.5

צבע מוצר

זווית צפייה
בהירות

שחור

 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

מסך רחב )(16:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית
מאפייני תצוגה

אות קלט

יציאות ומחברים
מתח במבוא
צריכת מתח

 7 msאפור לאפור
1,920 x 1,080

הכנס-הפעל; נגד בוהק; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; נוריות  LEDמוארות מאחור; טכנולוגיית In Plane Switching
יציאת ) DisplayPortעם תמיכת  ;(HDCPיציאת  ;VGAיציאת ) DVI-Dעם תמיכת (HDCP
 3יציאות ) USB 2.0יציאת  2 ,upstreamיציאות (downstream
מתח כניסה 90 :עד  265וולט AC

תיאור צריכת מתח 42 :וואט )מרבי( 27 ,וואט )אופייני( 0.4 ,וואט )המתנה(; רזולוציית מסך1,920 x 1,080 :

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 46 x 23.7 x 50.9ס"מ

משקל

 5.4ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

 30.9 x 5.1 x 50.9ס"מ

מאפיינים ארגונומיים

הטיה -5 :עד  ;+30°סיבוב של  ;360°סיבוב על ציר; 90°

מולטימדיה

מצלמת אינטרנט  720pמשולבת עם שני מיקרופונים; רמקולי סטריאו משולבים עם הספק של וואט אחד

מצלמת אינטרנט
סביבתי

מצלמת אינטרנט  720pמשולבת עם שני מיקרופונים

זכוכית תצוגה ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן; TCO Certified Edge

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה מאושר על-ידי ®Energy Star
תכולת האריזה
אחריות

צג; כבל  ;VGAכבל  ;DisplayPortכבל  ;USBכבל מתח  ;ACתיעוד מודפס ותקליטור;  Cyberlink You Cam ,HP Display Assistantותוכנת .HP MyRoom

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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צג  HP EliteDisplay E221cעם תאורת  LEDאחורית בגודל  54.6ס"מ )'' (21.5ומצלמת אינטרנט
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם HP Dual Output USB
Graphics Adapter

הגדל את שטח המסך ואת הפרודוקטיביות באמצעות התקנת שני צגים עם מתאם הגרפיקה  ,HP Dual Output USBהכולל יציאות DVI-I
ו DisplayPort-כדי לשלוט בתצוגות ברזולוציות גבוהות באמצעות חיבור  USB 3.0 Bאחד למחשב.

מספר מוצרC5U89AA :

מסגרת לשחרור מהיר של HP

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי  HP thin clientsתואמי ,VESA-צגים שטוחים תואמים של  HPומוצרים שולחניים נוספים
של  .HPחבר לכל מעמד ,תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

למשך  5שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  5שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק
מספר מוצרU7935E :

מספר מוצרEM870AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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צג  HP EliteDisplay E221cעם תאורת  LEDאחורית בגודל  54.6ס"מ )'' (21.5ומצלמת אינטרנט
הערות שוליים להעברת הודעות

 1שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.
] [2בעל דירוג  EPEAT® Goldבמדינות/אזורים שבהם  HPרושמת את מוצרי התצוגה המסחריים .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.
 3ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 4רמות שירות וזמני תגובה של שירותי  HP Care Pack Servicesעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל מיום רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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