Veri sayfası

HP VH22 55 cm (21,5") Monitör
Bütçenize uygun olmak için tasarlanmış göz alıcı bir ekran

Full HD çözünürlüğe, dört yöne
ayarlanabilen konfor özelliklerine
ve hem eski hem de yeni
teknolojiler için bağlantılara sahip
olan iş sınıfı HP VH22 55 cm (21,5")
Ekran ile akıllı bir yatırım yapın,
üretkenliği artırın ve rahatça çalışın.

Ayarlanabilir, kişiselleştirilmiş konfor özellikleri
● Yükseklik, eğim ve döndürme açılarını en iyi çalıştığınız şekilde ayarlayarak gününüzü kolaylıkla tamamlayın ve en
iyi üretkenliği elde edin. Dikey olarak çalışmak isterseniz, ekranı pivot dönüşüyle kafası üzerinde 90 derece
çevirebilirsiniz.
Full HD çözünürlükle geliştirilmiş büyük ekran boyutu
● Net 1920 x 1080 Full HD çözünürlüğe sahip 55 cm (21,5") diyagonal panel üzerinde günlük içeriklerinizin çarpıcı
görüntülerinin keyfini çıkarın.1
Esnek ve kolay bağlantı
● Eski aygıtlarla uyumluluk için VGA konektörü ve daha yeni teknolojiler için DVI ve DisplayPort bağlantılarıyla
ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bağlantı noktalarına kavuşun.
Özellikler
● Tümleşik ve uygun fiyatlı bir çalışma alanı için HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcilerinizi
doğrudan ekranın arkasına monte edin.2
● Enerji tasarrufu sağlayan EPEAT® Gold tescilli3 bir tasarımla güç tüketiminizi azaltın ve maliyetlerinizi düşürün.
● Ekranın bölümlere ayrılmasını sağlayan ve yetkisiz çıkarılan bir monitörü devre dışı bırakarak hırsızlığın
önlenmesine yardımcı olan HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma şeklinize göre düzenleyin.
● Ekranınızla birlikte çalışmak için tasarlanmış ve test edilmiş HP aksesuarlarıyla4 eksiksiz bir çözüm oluşturun.
● Bir yıllık standart sınırlı garanti sayesinde BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
Korumanızı daha ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care hizmetlerinden birini seçin.5
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HP VH22 55 cm (21,5") Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

55 cm (21,5")

Ekran türü

Arkadan aydınlatmalı LED, TN

Etkin Panel Alanı

47,66 x 26,81 cm;

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

60 Hz'de 1920 x 1080

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Pivot hareketi; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") / Giriş Denetimi; Tamam/Otomatik; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 DisplayPort (HDCP desteği ile)

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 47,66 x 26,81 cm; Güç Tüketimi tanımı: 28,5 W (maksimum), 22,5 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: 60 Hz'de 1920 x 1080

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 50,76 x 4,82 x 44,64 cm
G x D)
Ağırlık

4,5 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +25°; Döndürme Açısı: 360°; Pivot hareketi: 90°; Yükseklik: 100 mm

Belgeler ve Uyumluluk

CE; CB; TUV-S; ISO 9241-307; TUV Bauart; cTUVus; Meksika CoC; CCC; TCO Onaylı; Çin Enerji Etiketi (CEL) Sınıf 1; SmartWay - Yalnızca NA; Microsoft WHQL
Sertifikası (Windows 10)

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arkadan aydınlatma Düşük halojen2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; VGA kablosu; DVI kablosu; CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); HP Display Assistant yazılımı

Garanti

1 yılla sınırlı parça ve işçilik hizmetini içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP VH22 55 cm (21,5") Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Tekli Monitör Kolu

HP Tekli Monitör Kolu iş yaşamınız için mükemmel masaüstü aksesuarıdır. Şık ve pürüzsüz hatlarıyla HP Tekli Monitör Kolu
çalışma biçiminizi tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: BT861AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

Masaüstü Bilgisayar Mini ve
İnce İstemci için HP Tümleşik
İş Merkezi

Ekran1 ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox1 aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat
erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce
İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

HP UHD USB Grafik Kartı
Adaptörü

HP UHD USB Grafik Adaptörüyle masaüstünüzü bir UHD ekrana genişleterek veya yansıtarak verimliliğinizi artırın.

HP Bilgisayar Monitörler için
Montaj Parçası

HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri belirli HP Z Ekran ve EliteDisplay Ekranların arkasına
takmanıza olanak sağlayan Monitörler için HP Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçası ile, baştan aşağı daha iyi bir çözüm
özelleştirin.

Ürün numarası: G1V61AA

Ürün numarası: N2U81AA

Ürün numarası: N6N00AA

HP 3 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Yüksek kaliteli uzaktan yardım veya sonraki iş günü sunulan kolay yerinde destek sayesinde ihtiyaç duyduğunuzda
yeniden çalışmaya başlayabilmeniz için yanınızdayız.

Ürün numarası: UD950E
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HP VH22 55 cm (21,5") Monitör
Mesaj Altbilgileri
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Ayrı satılır. Tam uyumluluk listesi için ürünün QuickSpecs belgesine bakın. Monitörler için HP PC Montaj Bağlantı Parçası için gereklidir ve ayrı satılır.
Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkenizdeki tescil durumu için www.epeat.net adresine bakın.
4 Her biri ayrı satılır.
5 Ayrı satılır. HP Care Pack için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve
HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
1
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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