Taulukot

HP VH22 -näyttö, 55 cm (21,5 tuumaa)
Huomiota herättävä näyttö, joka on suunniteltu vastaamaan
budjettiasi.

Investoi järkevästi, tehosta
tuottavuutta ja työskentele
mukavasti yritysluokan 55 cm:n
(21,5 tuuman) HP VH22 -näytöllä,
joka tarjoaa
täysteräväpiirtotarkkuuden,
neljään suuntaan säädettävää
mukavuutta sekä liitettävyyden
vanhoja ja uusia tekniikoita varten.

Säädettävät ja mukautettavat helppokäyttöisyysominaisuudet
● Vauhdita päivääsi – saat optimaalisen tuottavuuden, kun määrität korkeuden, kallistuksen ja kierron omien
mieltymystesi mukaisesti. Jos haluat työskennellä pystynäytössä, voit kääntää näyttöä 90 astetta.
Suuri näyttökoko tehostettuna täysteräväpiirtotarkkuudella
● Jokapäiväiset sisältösi näyttävät upeilta 55 cm:n (21,5 tuuman) paneelin ja terävän 1 920 × 1 080 kuvapisteen
täysteräväpiirtotarkkuuden ansiosta.1
Joustava, helppo liitettävyys
● VGA-liitin varmistaa yhteensopivuuden vanhempien laitteiden kanssa ja DVI sekä DisplayPort uudempien
tekniikoiden kanssa.
Ominaisuudet
● Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client suoraan näytön taakse, jotta saat integroidun ja
edullisen työtilan.2
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä energiaa säästävää EPEAT® Gold -hyväksyttyä3
ratkaisua.
● Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön
jakamisen ja auttaa ehkäisemään laitevarkautta poistamalla aktivoinnin näytöstä, joka on irrotettu ilman lupaa.
● Mukauta kokonaisratkaisua HP-tarvikkeilla4, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan näyttösi kanssa.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan yhden vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.5
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

55 cm (21,5 tuumaa)

Näyttötyyppi

TN, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

47,66×26,81 cm;

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

1 920 x 1 080 / 60 Hz

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; kielen valinta; LED-taustavalot; kallistuskierto; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Käyttäjätoiminnot

Valikko; miinus (-); plus (+) / tulon hallinta; OK/automaattinen; virta

Sisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-tuki) 1 DisplayPort (HDCP-tuki)

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 47,66×26,81 cm; Virrankulutuksen kuvaus: 28,5 W (enintään), 22,5 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1
080 / 60 Hz

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

50,76×19,29×44,64 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 50,76×4,82×44,64 cm
(l × s × k)
Paino

4,5 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–+25°; kääntyvyys: 360°; kallistuskierto: 90°; korkeus: 100 mm

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CE; CB; TUV-S; ISO 9241-307; TUV Bauart; cTUVus; Meksiko CoC; CCC; TCO-hyväksyntä; China Energy Label (CEL) -hyväksyntä, luokka 1; SmartWay – vain
Pohjois-Amerikka; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10)

Ympäristö

arseeniton näytön lasi; elohopeaton näytön taustavalaistus; vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; virtajohto; VGA-johto; DVI-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n yhden näytön
telinevarsi

HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden
näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: BT861AA

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu työkeskus
minipöytätietokoneille ja
Thin Client -päätteille

Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda
pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox
-tietokoneeseen1, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP PC -kiinnitysteline
näytöille

Mukauta kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu näyttöjen HP-kiinnikkeellä, jonka avulla voit kiinnittää HP Desktop Mini-, HP
Chromebox- tai tietyn HP Thin Client -laitemallin tiettyjen HP Z- ja EliteDisplay-näyttömallien taakse.

HP:n 3 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Seuraavana työpäivänä saatava korkealaatuinen tuki etätukena tai kätevästi asiakkaan tiloissa takaa sen, että saat apua,
kun sitä tarvitset – jotta voit taas jatkaa työntekoa.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: G1V61AA

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: N6N00AA

Tuotenumero: UD950E
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Viestin alaviitteet
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Hankittava erikseen. Tarkista tuotteen QuickSpecs-tarrasta tarkka yhteensopivuus. Näyttöjen HP PC -kiinnitysteline on hankittava erikseen.
EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
4 Kukin hankittava erikseen.
5 Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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