Folha de Dados

Monitor HP ProDisplay P202 de 50,8 cm (20 pol.)

Visualização de classe profissional.

Ligue o seu PC HP Pro ao monitor
HP ProDisplay P202, um monitor
elegante com funcionalidades de
apresentação essenciais e
conetividade avançada para a sua
produtividade profissional diária e
a um preço acessível.

Ligação de alta velocidade para imagens HD.
● Desfrute de uma qualidade de imagem HD impressionante, atualização gráfica extremamente rápida e cores
vibrantes a partir da ligação DisplayPort, que também suporta ligações para vários monitores a partir de um
único PC. Obtenha compatibilidade para dispositivos legados a partir do conetor VGA.
Crie um espaço de trabalho eficiente e fácil de utilizar.
● Ligue o seu HP Desktop Mini, HP Chromebox ou Thin Client HP selecionado diretamente por baixo do ecrã.1
Mantenha o seu espaço arrumado com uma fonte de alimentação integrada e funcionalidades para organização
de cabos.
Inteligência energética.
● Reduza o consumo de energia e ajude a diminuir os seus custos com um design inteligente e que permite um
consumo de energia eficiente, de baixo halogéneo2 e com as certificações ENERGY STAR® e TCO e o registo
EPEAT® Gold.3
Funcionalidades adicionais
● Desfrute de cores HD nítidas para todos os seus conteúdos no ecrã de 50,8 cm (20 pol.) na diagonal com
resolução de 1600 x900, tempo de resposta de 5 ms e razão de contraste de 1000:1.4
● Obtenha um produto com um ciclo de vida estável e no mínimo um ano de vida útil. Este ecrã Global Series
também está disponível em todo o mundo, para que o possa implementar em toda a sua empresa.
● Liberte espaço valioso na sua secretária - o esquema VESA de 100 mm integrado suporta montagem na parede
ou de braço para um monitor HP5.
● Personalize uma solução total com opções5 concebidas para o seu ecrã.
● Adapte o ecrã à sua maneira de trabalhar com o software HP Display Assistant.
● 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 Pack6 para alargar a sua proteção para além das garantias limitadas padrão.
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Monitor HP ProDisplay P202 de 50,8 cm (20 pol.) Tabela de especificações

Número do produto

K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

50,8 cm (20 pol.)

Tipo de ecrã

TN com retroiluminação LED

Área ativa do painel

442,8 x 249,1 cm;

Ângulo de visualização

170° na horizontal; 160° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

5 ms on/off1

Proporção

16:9

Resolução nativa

1600 x 900

Resoluções suportadas

1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 x 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 640 X 480

Características do ecrã

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

Controlos de utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+")/Controlo de entrada; OK/Auto; Alimentação

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 442,8 x 249,1 cm; Descrição do consumo de energia: 17,8 W (máximo), 16,5 W (normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã:
1600 x 900

Dimensões com suporte (L x P 48,2 x 18,66 x 35,92 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 48,2 x 4,75 x 35,92 cm
x A)
Peso

3,5 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +22°
Certificação de conformidade Certificação TCO; CEL Grau 1; Certificação Microsoft WHQL (Windows 8.1 e Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA;
ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietname; MEPS Austrália e Nova Zelândia; WEEE
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conformidade com standards Com certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo DisplayPort; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); Software HP Display Assistant

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)
Suporte Duplo Ajustável
para Notebook HP

O Suporte de Visualização Duplo Ajustável HP permite-lhe utilizar dois ecrãs para maximizar a sua produtividade e
optimizar a eficiência. Cada ou ambos os ecrãs podem ser colocados na posição horizontal ou vertical e o suporte é
ajustável em profundidade, altura, inclinação e ângulo para que possa ver os dois ecrãs ao nível do olhar bem como
ligeiramente voltados um para o outro, permitindo-lhe controlar várias aplicações e fontes de informação ao mesmo
tempo. Os rolos integrados na base permitem-lhe rodar o suporte de forma a poder partilhar o seu trabalho mais
facilmente.

Número do produto: AW664AA

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

HP Integrated Work Center
para Desktop Mini e Thin
Client

Aproveite ao máximo os espaços de trabalho pequenos com um HP IWC Desktop Mini/Thin Client que lhe permite criar
uma solução compacta de computador de secretária, que combina um ecrã com um Desktop HP Mini, HP Thin Client ou
HP Chromebox, proporcionando-lhe um acesso frontal conveniente para todas as suas entradas.

Número do produto: G1V61AA

Adaptador Gráfico USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos separadamente) concebidos para completar os
nossos monitores e aumentar a experiência de computação de forma geral. O Adaptador de Gráficos HP USB super
compacto permite ligar até seis monitores em simultâneo, para o ajudar a aumentar a produtividade e partilhar tarefas
entre várias aplicações abertas. Utilize um adaptador para ligar um portátil ou computador de secretária e o segundo
monitor, ou utilize vários adaptadores para ligar vários monitores entre si. Suporta resoluções até 1920 x 1080 (ecrã
panorãmico) ou 1600 x 1200 (tradicional).

Número do produto: NL571AA

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia completas,
incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

Cadeado de Segurança PC
HP Business

Este prático dispositivo garante que o seu PC de secretária permaneça exactamente onde está, bloqueando a tampa do
chassis e fixando-o num ponto de ancoragem. O cabo de aço também foi concebido de forma a impedir a remoção não
autorizada do teclado, monitor e todos os periféricos.

Número do produto: PV606AA

Suporte de hardware HP 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.
Número do produto: U7935E
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Rodapés com mensagens
1

Requer HP Quick Release, vendido separadamente. Consulte as especificações rápidas (QuickSpecs) do produto para obter a compatibilidade exata para PC e thin client.
Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia de país para país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.
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 Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.
5 Cada acessório é vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente. Modelo com apenas a cabeça vendido separadamente.
6 Os serviços HP Care Pack são vendidos separadamente. 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. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados
ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e esses direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço HP ou
pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
2
3

Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
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.

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.
ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registadas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a proteção ambiental dos
EUA).
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