Specifikace

54,6cm (21,5") monitor HP ProDisplay P223
Perfektní pro počítač řady Pro

Nechte vyniknout práci ze svého
počítače HP Pro na prostorné
54,6cm (21,5”) obrazovce
monitoru HP ProDisplay P223 s
rozlišením FHD. Elegantní design s
velmi dostupnou cenou nabízí
funkce nezbytné pro zobrazování
prezentací a široké možnosti
připojení pro plnění každodenních
pracovních úkolů.

Báječné zobrazení
● Ostré zobrazení veškerého vašeho obsahu na 54,6cm (21,5") obrazovce s rozlišením 1 920 x 1 080 a
kontrastním poměrem 3 000 : 1.1 Pozorovací úhly 178° umožňují perfektní sledování obrazovky ze všech stran.
Vysokorychlostní připojení a FHD zobrazení
● Těšte se na úžasnou kvalitu obrazu s rozlišením FHD, velmi rychlé obnovování obrazu a živé barvy v podání
rozhraní DisplayPort™, které umožňuje i připojení několika monitorů k jednomu počítači. Konektor VGA vám
zajistí kompatibilitu se staršími zařízeními.
Vytvořte si efektivní, dobře využitelný pracovní prostor
● Připevněte svůj stolní počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za
obrazovkou.2 S integrovaným napájecím zdrojem a prvky pro vedení kabelů bude vše úhledně uspořádáno.
Funkce
● Snižte spotřebu energie a pomozte snižovat náklady pomocí promyšleného energeticky účinného provedení s
nízkým obsahem halogenů3, které splňuje certifikace ENERGY STAR® a TCO, s registrací EPEAT® Gold.4
● Tuto globální řadu monitorů můžete nasadit ve všech firemních pobočkách. Nabízí stabilní životní cyklus
produktů, minimálně jednoletou životnost a je dostupná po celém světě.
● Uvolněte potřebné místo na pracovním stole s montážními doplňky5 standardu VESA 100 mm, včetně
nastavitelného podstavce pro dva monitory HP, který udrží dva monitory na jednonohém podstavci.
● Vytvořte si ucelené řešení s příslušenstvím5, které bylo navrženo pro váš monitor.
● Navrhněte si obrazovku přesně podle stylu své práce se softwarem HP Display Assistant, který umožňuje rozdělit
obrazovku na oddíly a umí deaktivovat monitor, který byl odpojen bez povolení.
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Vyberte si z
řady volitelných služeb HP Care6 a rozšiřte si standardní omezené záruky.
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Tabulka s technickými údaji

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 54,6 cm (21,5")
Typ monitoru

VA s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

476 x 267,7 mm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

250 cd/m²1

Kontrastní poměr

3 000 : 1 statický; 5 000 000 : 1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:09

Nativní rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Uživatelské ovládací prvky

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“)/Ovládání vstupů; OK/Auto; Napájení; Jas; Kontrast; Ovládání vstupů; Ovládání barev; Ovládání obrazu; Zapnutí/vypnutí;
Ovládání pomocí nabídky na obrazovce; Správa; Jazyk; Informace; Konec

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DisplayPort™ 1.2
s podporou HDCP

Porty a konektory

##BLANK##

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 476 x 267,7 mm; Spotřeba energie, popis: 28 W (maximální), 20 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: FHD
(1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

51,5 x 19,12 x 38,9 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

51,5 x 5,49 x 32,7 cm

Hmotnost

3,5 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +22°

Certifikace a soulad
s předpisy

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Tchaj-wan); SmartWay Transport Partnership (pouze Severní
Amerika); Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); Certifikace TCO

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzénu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Certifikace TCO Certified Edge; Nízký obsah halogenů2

Kompatibilita s požadavky na Certifikace ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel VGA; Kabel DisplayPort; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
5 let standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s
reakcí následující pracovní
den v místě instalace

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Vyžaduje rychloupínací držák HP, prodává se samostatně. Přesné údaje o kompatibilitě počítače a tenkého klienta jsou ve specifikacích produktu.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
4 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace certifikace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net.
5 Každé příslušenství se prodává samostatně. Příslušenství pro montáž se prodává samostatně.
6 Prodává se samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti
naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva
vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
1
2

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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