Adatlap

HP VH22 55 cm-es (21,5 hüvelykes) monitor
Szemet gyönyörködtető kijelző, az Ön pénztárcájához szabott árakon.

Okos befektetéssel növelheti
termelékenységét, és kényelmesen
dolgozhat a HP VH22 55 cm (21,5
hüvelykes) képátlójú üzleti kijelzőn,
amely FULL HD felbontású,
négyirányú állítható kényelmi
funkcióval rendelkezik, és régebbi,
valamint legújabb eszközeihez is
csatlakoztatható.

Állítható, személyre szabott kényelmi funkciók
● Könnyedén veheti a napot, és mégis optimális termelékenységet érhet el, ha a munkájához legmegfelelőbb
módon állítja be a magasságot, a döntést és a forgatást. Ha függőleges helyzetben dolgozna a készüléken, 90
fokban elforgathatja a kijelzőegységet.
Nagy képernyőméret, full HD felbontással
● Az 55 cm (21,5 hüvelyk) képátlójú, 1920 x 1080 Full HD felbontású panelen mindennapos tartalmait lenyűgöző
minőségben jelenítheti meg.1
Rugalmas, egyszerű eszközcsatlakoztatás
● Megtalálhatók rajta a szükséges fontos portok: régebbi eszközeihez VGA-csatlakozót, az újabbakhoz pedig DVIés DisplayPort-csatlakozókat használhat.
Szolgáltatások
● Ha a HP mini asztali számítógépet, a HP Chromebox eszközt vagy a meghatározott HP vékonyklienseket
közvetlenül a kijelző mögé csatlakoztatja, egy integrált, kedvező árú munkaállomást alakíthat ki.2
● Az energiatakarékos, EPEAT® Gold minősítéssel rendelkező3 kialakításnak köszönhetően csökkentheti az
energiafogyasztását és a költségeit.
● Saját munkaigényeinek megfelelően tervezheti meg képernyőjét a HP Display Assistant szoftver segítségével,
amely lehetővé teszi a képernyő felosztását, továbbá a monitor illetéktelen leválasztásakor annak
inaktiválásával segít megelőzni a monitor ellopását.
● A kijelzőhöz tervezett és tesztelt HP kiegészítőkkel4 egyéni, teljes körű megoldást hozhat létre.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését egyéves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további
lehetőségekkel kívánja bővíteni védelmét, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.5
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HP VH22 55 cm-es (21,5 hüvelykes) monitor
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

55 cm (21,5 hüvelyk)

Képernyő típusa

TN LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

47,66 x 26,81 cm;

Megtekintési szög

170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő

250 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány

5 ms be/ki1

Oldalarány

16:9

Natív felbontás

1920 x 1080 60 Hz-en

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Elforgathatóság; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által
programozható

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („−”); Plusz („+”) /Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Tápellátás

Bemeneti jel

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

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 47,66 x 26,81 cm; Energiafogyasztási adatok: 28,5 W (maximális), 22,5 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: 1920 x
1080 60 Hz-en

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

50,76 x 19,29 x 44,64 cm

Méretek állvány nélkül (Szé x 50,76 x 4,82 x 44,64 cm
Mé x Ma)
Súly

4,5 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Dönthetőség: –5 és +25° között; Forgathatóság: 360°; Tengelyforgatás: 90°; Magasság: 100 mm

Tanúsítvány és megfelelőség CE; CB; TUV-S; ISO 9241-307; TUV Bauart; cTUVus; Mexikó (CoC); CCC; TCO-tanúsítvány; Kínai energiafelhasználási minősítés (CEL), 1. osztály; SmartWay –
csak Észak-Amerika; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10)
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; VGA-kábel; DVI-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); HP Display Assistant szoftver

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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HP VH22 55 cm-es (21,5 hüvelykes) monitor
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP szimpla monitorkar

A HP egykaros monitorkar a tökéletes munkahelyi asztali kiegészítő. A karcsú és áramvonalas HP egykaros monitorkar
kiegészíti a munkastílusát.

Termékszám: BT861AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált munkaközpont
asztali mini számítógéphez
és vékonyklienshez

Hozza ki a legtöbbet a kis munkaterületekből a HP IWC asztali mini számítógép/vékonykliens segítségével, amely egy
kompakt asztali megoldás létrehozását teszi lehetővé egy képernyő1 és egy HP asztali mini számítógép, HP vékonykliens
vagy HP Chromebox 1 egyesítésével, és kényelmes elülső hozzáférést biztosít minden bemenethez.

HP UHD USB grafikus
adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti
termelékenységét.

HP PC monitorrögzítők

Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP PC monitorrögzítőkkel, amelyekkel a HP mini asztali
számítógépet, a HP Chromebox gépet, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az adott HP Z Display és
EliteDisplay kijelzők mögé csatlakoztathatja.

Termékszám: G1V61AA

Termékszám: N2U81AA

Termékszám: N6N00AA

HP 3 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A kiváló minőségű távoli segítségnyújtás és a kényelmes helyszíni támogatás a következő munkanapon rendelkezésére
áll, így rögtön visszatérhet munkájához.

Termékszám: UD950E
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HP VH22 55 cm-es (21,5 hüvelykes) monitor
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
vásárolható meg. A kompatibilitásra vonatkozó pontos információkat a termék QuickSpecs ismertetőjében találja. Külön megvásárolható HP PC monitorrögzítők szükségesek hozzá.
minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
4Külön vásárolhatók meg.
5Külön vásárolható meg. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP-szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az
ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP
korlátozott jótállás.
1

2Külön

3EPEAT®

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A
2

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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