Folheto de especificações

Monitor HP V223hz 21,5" com
retroiluminação LED
Tenha recursos de
apresentação de qualidade e
aumente a produtividade,
graças ao monitor com
retroiluminação LED HP
V223hz de 21,5 polegadas,
um monitor elegante, de perfil
fino, com conectividade VGA,
DVI e DisplayPort
convenientes, por um preço
altamente acessível.

Recursos de apresentação de classe empresarial.
● Desfrute de visualizações nítidas e claras de seus documentos com resolução de 1920 x 1080,
taxa de contraste dinâmico de 3M:1 e tempo de resposta de 5 ms.1 Conecte-se fácil e
rapidamente a seus dispositivos, com entradas VGA, DVI e DisplayPort.
Acessível, estiloso e compacto.
● Cause uma boa impressão e libere bastante espaço na sua mesa, com um design que
complementa os computadores HP, tem altura ajustável e ocupa pouco espaço.
Projetada com a preocupação com o meio ambiente.
● Reduza o consumo de energia e ajude a diminuir seus custos, com um design inteligente,
energeticamente eficiente qualificado para ENERGY STAR® e registrado no EPEAT® Gold.2 O
monitor também conta com retroiluminação sem mercúrio e vidro sem arsênico.
Recursos
●

Personalize a posição do seu monitor, com configurações de inclinação, altura e ângulos de visão
ajustáveis.

●

Libere espaço valioso e tire completamente o monitor da mesa; o padrão VESA padrão de
100-mm integrado oferece suporte à montagem na parede com a liberação rápida HP.3 Adicione
áudio estéreo, com a barra de alto-falantes opcional.

●

Fique tranquilo, pois o seu investimento em TI é suportado por uma garantia padrão limitada de
três anos. Para estender sua proteção, selecione Serviços HP Care Pack opcionais.4

Datasheet | Monitor HP V223hz 21,5" com retroiluminação LED

Monitor HP V223hz 21,5" com retroiluminação LED Tabela de especificações

Referência

L4C71AA

Tamanho da tela
(diagonal)

21,5"

Tipo do visor

TN c/ retroiluminação LED

Área Ativa do Painel

18.76 x 10.55 in; 47,66 x 26,81 cm

Ângulo de visualização

170° horizontal; 160° vertical

Brilho

250 cd/m² 1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico 1

Tempo de resposta

5 ms ligado/desligado 1

Relação largura-altura

16:9

Resolução nativa

1920 x 1080

Resoluções admitidas

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Características do visor

Antirreflexo; Iluminação por LED; Plug and Play

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (com suporte a HDCP); 1 DVI-D (com suporte a HDCP);

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energia

33 W (máximo), 25 W (típico), 0,5 W (em espera)

Dimensões com o
suporte (L × P × A)

20.4 x 9.8 x 20.1 in
51,89 x 24,9 x 50,96 cm

Dimensões sem o
suporte (L × P × A)

20,1 x 1,9 x 12,5 pol.
50,96 x 4,83 x 31,66 cm

Peso

12,76 lb (com suporte); 6,6 lb (somente monitor)
5,8 kg (com suporte); 3 kg (somente monitor)

Funcionalidades
ergonômicas

Inclinação: -5 a +23°; Conexão giratória: 65° ±2°; Altura: 110 mm; Rotação em pivô: 90°

Ambiental

Vidro do monitor sem arsênio; Iluminação do monitor sem mercúrio; Baixo teor de halogênio

Conformidade com
standards de eficiência
energética

Certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Conteúdo da caixa

Monitor com base conectada, que pode ser desconectada (ferramentas necessárias); Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo DisplayPort

Garantia

Protegido pela HP, incluindo uma garantia limitada padrão de 1 ano. Os serviços opcionais HP Care Pack são contratos de serviços estendidos que protegem
além das garantias padrão. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar, dependendo de sua localização geográfica. O
serviço é iniciado na data de aquisição do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc.

Veja avisos legais de isenção de responsabilidade importantes na última página
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Notas de rodapé de mensagens
Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro em seu país.
Cada acessório vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente.
4 Serviços HP Care Pack vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo de sua localização geográfica. O serviço é iniciado na data de compra do
hardware. Restrições e limitações aplicáveis. Visite www.hp.com/go/cpc para obter detalhes.
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Notas de rodapé das especificações técnicas
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de serviço obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de halogênio.

Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para
produtos e serviços HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida
neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais, ou por omissões aqui
contidos.
ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.
4AA5-8691PTL, Dezembro 2015

