Karta produktu

Monitor LED HP EliteDisplay E221c o przekątnej 54,6
cm (21,5'') z kamerą internetową
Możliwość nawiązania łączności i współpracy z miejscowym zespołem
oraz współpracownikami na całym świecie

Łączność i współpraca. Lokalnie i
na całym świecie. Spotkania na
odległość. Monitor LED HP
EliteDisplay E221c z kamerą
internetową, o przekątnej 54,6 cm
(21,5''), łączy w sobie szerokie kąty
patrzenia technologii IPS ze
zintegrowaną technologią
komunikacji, dzięki czemu jest
łatwy w obsłudze, ma przystępną
cenę i można go łatwo podłączać i
współpracować.

Natychmiastowa gotowość do udziału w spotkaniu.
● Szybkie podłączanie i współpraca oraz optymalizacja technologii komunikacji wirtualnej, np. Microsoft Lync 1.
Profesjonalny monitor z wbudowaną kamerą internetową, głośnikami i mikrofonem.
Wydajna, wygodna praca przez cały dzień.
● Regulowane ustawienia nachylenia, wysokości, obrotów w poziomie i w pionie — największa liczba opcji
dostosowania dostępna w monitorze HP do zastosowań biznesowych — znajdź swoją idealną konfigurację.
● Monitory HP EliteDisplay spełniają także wymagania certyfikatu TCO Edge dla innowacyjnych produktów, które są
w awangardzie ochrony środowiska i ergonomii podstawy monitora.
Teraz można wszystko zobaczyć wyraźnie.
● Duży, 178-stopniowy kąt patrzenia i bardzo realistyczne kolory dzięki technologii In-Plane Switching (IPS).
Udostępnianie treści, multimediów i wideokonferencji 1 wszystkim osobom w pomieszczeniu.
Rozszerz swoje horyzonty.
● Wyraźne, ostre treści i wideo dzięki wysokiemu kontrastowi i krótkiemu czasowi reakcji. Łatwe podłączanie
urządzeń za pomocą wygodnych gniazd VGA, DVI i DisplayPort oraz zintegrowanego koncentratora USB.
Ogranicz swój wpływ na środowisko.
● Ogranicz zużycie energii i zmniejsz koszty dzięki zastosowaniu inteligentnej, energooszczędnej konstrukcji z
certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT® Gold 2.
● Monitor ma również matrycę niezawierającą rtęci, niską zawartość halogenu 3 i panel wyświetlacza
niezawierający arsenu.
Poznaj nowego najlepszego przyjaciela swojego monitora.
● Dostosuj obszar pracy dzięki partycjom ekranowym o dopasowywanych rozmiarach i pracuj nad dokumentami,
arkuszami kalkulacyjnymi i wiadomościami e-mail w osobnych obszarach ekranu (jednocześnie) przy użyciu
oprogramowania HP Display Assistant.
● Wyświetlaj otwarte aplikacje na wszystkich podłączonych monitorach dzięki rozszerzonemu paskowi narzędzi.
Zapobiegaj kradzieży za pomocą kodu PIN przydzielonego do użytkownika, który wyłącza monitor w przypadku
nieupoważnionego odłączenia go od komputera.
Bez żadnych problemów.
● Standardowa trzyletnia gwarancja zapewnia pełną ochronę inwestycji informatycznych. Wybierz opcjonalny
pakiet usług HP Care Pack 4, aby rozszerzyć ochronę poza standardową gwarancję.
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Tabela specyfikacji

Numer produktu

D9E49AA; D9E49AS: D9E49AT

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

54,6 cm (21,5")

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny

Wskaźnik odpowiedzi

7 ms (od szarości do szarości)

Współczynnik kształtu

Szeroki ekran (16:9)

Rozdzielczość własna

1920 x 1080

Funkcje wyświetlacza

Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; Przełączanie w płaszczyźnie
(IPS)

Sygnał wejściowy

1 złącze DisplayPort (z obsługą HDCP); 1 port VGA; 1 złącze DVI-D (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

3 porty USB 2.0 (jeden wyjściowy, dwa wejściowe)

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 90–265 V

Zużycie energii

Opis zużycia energii: Zasilacz 42 W (maks.), 27 W (typowy), 0,4 W (tryb oczekiwania); Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Wymiary ze stojakiem (szer. x 50,9 x 23,7 x 46 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

50,9 x 5,1 x 30,9 cm

Waga

5,4 kg
(z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: od -5 do +30°; Obrót o 360°; Obrót wokół osi: 90°

Kamera internetowa

Zintegrowana kamera internetowa 720p z podwójnym mikrofonem

Multimedia

Zintegrowana kamera internetowa 720p z podwójnym mikrofonem; Wbudowane głośniki stereo 1 W

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu; Certyfikat TCO

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Zgodność z normą Energy Star®

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód VGA; Przewód DisplayPort; Przewód USB; Sieciowy przewód zasilający; Drukowana dokumentacja i płyta CD; Oprogramowanie HP
Display Assistant, Cyberlink You Cam i HP MyRoom.

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Karta graficzna HP Dual
Output USB

Większa powierzchnia ekranu i większa wydajność pracy w konfiguracji z dwoma monitorami – dzięki 2-portowemu
adapterowi graficznemu USB HP z gniazdami DVI-I i DisplayPort pozwalającymi obsługiwać monitory w wysokiej
rozdzielczości za pośrednictwem jednego połączenia USB 3.0 B z komputerem.

Numer produktu: C5U89AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

5 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie przeprowadzona przez specjalistę
zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat
Numer produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
Wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych.
Certyfikat EPEAT® Gold tam, gdzie HP rejestruje monitory do zastosowań biznesowych. Aby zobaczyć status rejestracji w swoim kraju, należy odwiedzić stronę www.epeat.net.
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
4 Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/cpc.
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Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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