Folha de Dados

Monitor HP EliteDisplay E221c de 54,6 cm (21,5 pol.)
com webcam e retroiluminação LED
Ligue-se e colabore com a sua equipa local e com colegas em todo o
mundo

Ligue-se e colabore. Local e
globalmente. Traga a reunião até
si. O monitor HP EliteDisplay E221c
de 54,6 cm (21,5 pol.) com
webcam e retroiluminação LED
combina os amplos ângulos de
visualização da tecnologia IPS com
a tecnologia de comunicação
integrada, para que seja fácil,
acessível, confortável e rápido
ligar-se e colaborar.

Esteja pronto para uma reunião num abrir e fechar de olhos.
● Ligue-se e colabore de forma rápida e otimize as suas tecnologias de comunicação virtual, como o Microsoft
Lync.1 O monitor de classe profissional, juntamente com a webcam, os altifalantes e o microfone integrados,
estão sempre prontos quando necessita.
O seu dia será produtivo e confortável.
● A maior ajustabilidade disponível num ecrã empresarial da HP, incluindo inclinação personalizável, ajuste de
altura, definições de rotação e eixo, ajuda-o a encontrar o ponto ideal.
● Os monitores HP Elite cumprem também os requisitos da certificação TCO Edge para produtos inovadores com
design sustentável e ergonómico.
Veja tudo.
● Obtenha ângulos de visualização de 178 graus e uma integridade de cor fantástica através da tecnologia
In-Plane Switching (IPS). Partilhe conteúdos, multimédia e videoconferências1 com toda a gente presente na sala.
Visualização melhorada.
● Desfrute de conteúdos e vídeos mais claros e nítidos através da razão de contraste elevada e do tempo de
resposta rápido. Ligue dispositivos facilmente com as entradas VGA, DVI e DisplayPort convenientes e o hub USB
integrado.
Controle o seu impacto ambiental.
● Reduza o consumo de energia e ajude a diminuir os seus custos com um design inteligente e que permite um
consumo de energia eficiente, com as certificações ENERGY STAR® e EPEAT® Gold.2
● Os monitores incluem ainda retroiluminação sem mercúrio, design de baixo halogéneo 3 e vidro de ecrã sem
arsénico.
Conheça o novo melhor amigo do seu monitor.
● Personalize a sua área de trabalho com partições de ecrã redimensionáveis e trabalhe em documentos, folhas
de cálculo e email em áreas separadas no ecrã, ao mesmo tempo, como o Software HP Display Assistant.
● Visualize as aplicações abertas em todos os ecrãs ligados com a barra de ferramentas alargada. Evite o roubo
com um PIN designado pelo utilizador que desactiva o monitor se estiver desligado de um PC sem aprovação.
Respire de alívio.
● Pode ter a certeza de que o seu investimento de TI é apoiado por uma garantia limitada padrão de três anos.
Escolha serviços HP Care Pack opcionais 4 para alargar a sua proteção para além das garantias padrão.
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Tabela de especificações

Número do produto

D9E49AA; D9E49AS: D9E49AT

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

54,6 cm (21,5 pol.)

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico

Razão de resposta

7 ms cinzento para cinzento

Proporção

Panorâmico (16:9)

Resolução nativa

1920 x 1080

Características do ecrã

Plug and Play; Antirreflexo; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Retroiluminação LED; In plane switching

Sinal de entrada

1 DisplayPort (com suporte HDCP); 1 VGA; 1 DVI-D (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

3 USB 2.0 (uma upstream, duas downstream)

Potência de entrada

Tensão de entrada: 90 a 265 V CA

Consumo de energia

Descrição do consumo de energia: 42 W (máximo), 27 W (típico), 0,4 W (em espera); Resolução do ecrã: 1920 x 1080

Dimensões com suporte (L x P 50,9 x 23,7 x 46 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 50,9 x 5,1 x 30,9 cm
x A)
Peso

5,4 kg
(com base)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +30°; Rotação de 360°; Rotação em pivô: 90°
Webcam

Câmara Web 720p integrada com microfones duplos

Multimédia

Câmara Web 720p integrada com microfones duplos; Altifalantes estéreo de 1 W integrados

Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Ecrã retroiluminado sem mercúrio; Baixo halogéneo; Certificação TCO Edge

Conformidade com standards Qualificação Energy Star®
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo VGA; Cabo DisplayPort; Cabo USB; Cabo de alimentação CA; Documentação impressa e CD; HP Display Assistant, Cyberlink You Cam e
software HP MyRoom.

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador gráfico de saída
dupla USB HP

Aumente o tamanho e a produtividade do ecrã com uma configuração de dois monitores com o Adaptador gráfico de
duas saídas USB HP, apresentando saídas DVI-I e DisplayPort para comandar ecrãs com resoluções mais elevadas através
de uma só ligação USB 3.0 B ao seu PC.

Número do produto: C5U89AA

Suporte HP Quick Release

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número do produto: EM870AA

5 anos, dia útil seguinte, no
local

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico
qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente
Número do produto: U7935E
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Rodapés com mensagens
Necessário serviço de Internet, não incluído.
EPEAT® Gold em que a HP regista produtos comerciais de visualização. Visite www.epeat.net para ver o estado do registo no seu país.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
4 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e
limitações. Consulte www.hp.com/go/cpc para mais informações.
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Saiba mais em
www.hp.eu/monitors
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
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