Podatkovni list

Monitor HP VH22 z diagonalo 55 cm (21,5 palca)
Vpadljiv zaslon po ceni, ki je primerna za vaš žep.

Zaslon HP VH22 poslovnega
razreda z diagonalo 55 cm (21,5
palca), ki zagotavlja polno visoko
ločljivost, udobje, ki ga je mogoče
prilagoditi na štiri načine, in
povezljivost s starejšo ter trenutno
tehnologijo, je pametna naložba, ki
bo povečala vašo storilnost in
udobje pri delu.

Prilagodljive in uporabniku prilagojene funkcije za udobje
● Z lahkoto opravljajte delovne obveznosti in si z nastavitvijo višine, nagiba ter vrtljivosti, ki najbolj ustrezajo
vašemu načinu dela, zagotovite optimalno storilnost. Če želite delati v pokončnem položaju, lahko zaslon
zasukate za 90 stopinj.
Velik zaslon, še dodatno izboljšan s polno visoko ločljivostjo
● Uživajte v čudovitih prikazih vsakodnevne vsebine na zaslonu z diagonalo 55 cm (21,5 palca) in ostro, polno
visoko ločljivostjo 1920 x 1080.1
Prilagodljiva in preprosta povezljivost
● S priključkom VGA s podporo za starejše naprave in priključki DVI ter DisplayPort s podporo za novejšo
tehnologijo si zagotovite ključne priključke, ki jih potrebujete in si jih želite.
Posebnosti
● Namizni mini računalnik HP, računalnik HP Chromebox ali določene lahke odjemalce lahko namestite neposredno
za zaslon in ustvarite celosten delovni prostor po ugodni ceni.2
● Z energijsko učinkovitim oblikovanjem z registracijo EPEAT® Gold3 zmanjšajte porabo energije in pomagajte
znižati stroške.
● Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev
zaslona, z deaktiviranjem monitorja, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
● S HP-jevimi pripomočki4, oblikovanimi in preizkušenimi za delo z vašim zaslonom, ustvarite celovito rešitev.
● Ne skrbite, izdelek je zaščiten s standardno enoletno omejeno garancijo. Za dodatno zaščito lahko izberete
dodatno storitev HP Care.5
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Monitor HP VH22 z diagonalo 55 cm (21,5 palca)
Tabela specifikacij

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

55 cm (21,5 palca)

Vrsta prikaza

TN z osvetlitvijo LED od zadaj

Aktivno območje plošče

47,66 x 26,81 cm;

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

1920 x 1080 pri 60 Hz

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; obračanje; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv

Nadzor uporabnika

Meni; Minus (»–«); Plus (»+«) /vnosni kontrolnik; OK/Samodejno; Napajanje

Vhodni signal

1 priključek VGA; 1 DVI-D (s podporo HDCP); 1 DisplayPort (s podporo HDCP)

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 47,66 x 26,81 cm; Poraba energije – opis: 28,5 W (največ), 22,5 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona:
1920 x 1080 pri 60 Hz

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

50,76 x 4,82 x 44,64 cm

Teža

4,5 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +25°; vrtljivost: 360°; obračanje: 90°; višina: 100 mm

Certifikat in skladnost

CE; CB; TUV-S; ISO 9241-307; TUV Bauart; cTUVus; CoC (Mehika); CCC; potrdilo TCO; kitajska energijska nalepka (CEL) ravni 1; SmartWay – samo Severna
Amerika; potrdilo Microsoft WHQL (Windows 10)

Okolju prijazno

Zaslon brez arzena; osvetlitev zaslona od zadaj brez živega srebra; nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Monitor; napajalni kabel; kabel VGA; kabel DVI; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); programska oprema HP Display Assistant

Garancija

1-letna omejena garancija za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Monitor HP VH22 z diagonalo 55 cm (21,5 palca)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Roka za monitor HP Single

Roka HP Single Monitor je popoln namizni dodatek za vaše delovno okolje. Tanka in enostavna roka HP Single Monitor je
oblikovana tako, da dopolnjuje vaš način dela.

Številka izdelka: BT861AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

HP-jevo vgrajeno delovno
središče za Desktop Mini in
Thin Client

Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti
kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon1 in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP
Chromebox1 ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

Grafična kartica HP UHD USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafičnim vmesnikom HP UHD USB povečajte storilnost.

Montažni nosilec HP PC za
monitorje

Rešitev lahko še izboljšate s HP-jevim namestitvenim nosilcem računalnikov za monitorje, ki omogoča, da namestite HP
Desktop Mini, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za izbrane zaslone HP Z in Elite.

HP-jeva 3-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

S kakovostno podporo na daljavo ali priročno podporo na mestu uporabe, ki je na voljo naslednji delovni dan, bo pomoč
na voljo takrat, ko jo boste potrebovali, da boste lahko čim prej nadaljevali z delom.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: G1V61AA

Številka izdelka: N2U81AA

Številka izdelka: N6N00AA

Številka izdelka: UD950E
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Opombe k sporočilom
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Naprodaj ločeno. Za natančne podatke o združljivosti glejte kratke tehnične podatke izdelka. Potreben je nosilec za montažo osebnega računalnika HP za monitorje, ki je naprodaj ločeno.
Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
4 Vsak izdelek je naprodaj posebej.
5 Naprodaj posebej. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so
določene omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi storitveni pogoji in določbe, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno
zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
1
2
3

Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions
Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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