Dataark

HP ProDisplay P223-skærm på 54,6 cm (21,5")
Perfekt til din Pro-pc.

Sæt indholdet fra din HP Pro-pc i
fokus på denne HP ProDisplay
P223-skærm på 54,6 cm (21,5").
Med det elegante design følger
uundværlige
billedgengivelsesfunktioner og
avancerede tilslutningsmuligheder,
så du får den bedste daglige
produktivitet i din virksomhed til en
særdeles overkommelig pris.

Fantastisk skærmfront
● Klar og tydelig billedkvalitet til alt dit indhold på denne skærm på 21,5" (54,6 cm) med en opløsning på 1920 x
1080 og et kontrastforhold på 3000:1.1Synsvinklen på 178 grader betyder, at alle let kan se indholdet på
skærmen.
Højhastighedsforbindelse og billeder i FHD.
● Du får fantastisk FHD-billedkvalitet, ultrahurtig grafik og levende farver takket være DisplayPort™-forbindelsen,
der også understøtter tilslutning af flere skærme til én pc. Med VGA-stikket får du kompatibilitet med ældre
enheder.
Skab en effektiv og brugervenlig arbejdsplads
● Du kan tilslutte en HP Desktop Mini, HP Chromebox eller en række af HP's tynde klienter direkte bag på
skærmen.2 Med den integrerede strømforsyning og kabelstyring er der orden på tingene.
Fremhævede funktioner
● Reducer strømforbruget, og vær med til at sænke omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design med
lavt halogenindhold, der er ENERGY STAR®- og TCO-certificeret og EPEAT® Gold-registreret.4
● Brug Global Series-skærmen på tværs af virksomheden. Den har en stabil livscyklus med mindst 1 års levetid og
fås over hele verden.
● Du kan frigøre værdifuld plads på skrivebordet med monteringsmulighederne,5 der passer til udstyr med
100-mm VESA-mønster, herunder HP's justerbare stativ med plads til to skærme på én fod.
● Du kan brugerdefinere en samlet løsning med funktioner5, der er tilpasset din skærm.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine og anvende
skærmopdeling. Softwaren modvirker også tyveri, idet skærmen deaktiveres, hvis forbindelsen afbrydes uden
tilladelse.
● Din it-investering beskyttes af 3 års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet. Tilføj HP
Care-tjenester6, hvis din beskyttelse skal udvides ud over standardgarantierne.
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HP ProDisplay P223-skærm på 54,6 cm (21,5")
Specifikationstabel

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

54,6 cm (21,5")

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Panelets aktive område

476 x 267,7 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

5 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:09

Oprindelig opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

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

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren; Brugerkontrolelementer

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+")/inputstyring; OK/Auto; Tænd/sluk; Lysstyrke; Kontrast; Indgangskontrol; Farvestyring; Billedkontrol; Strømstyring;
OSD-kontrol; Administration; Sprog; Informationer; Afslut

Indgangssignal

1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2
understøtter HDCP

Porte og stik

##BLANK##

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 476 x 267,7 mm; Strømforbrug: 28 W (maksimum), 20 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: FHD (1920 x 1080 @ 60
Hz)

Mål inklusive stander (B x D x 51,5 x 19,12 x 38,9 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

3,5 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktion: -5 til +22°

Certificering og
overensstemmelser

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; SmartWay Transport Partnership – kun NA; Microsoft
WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 og Windows 7); TCO-certificeret

Miljøansvar

Skærmglas uden arsen; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen; TCO Certified Edge; Lavt halogenindhold2

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere)

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP ProDisplay P223-skærm på 54,6 cm (21,5")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E
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Fodnoter
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Kræver HP Quick Release, der sælges separat. I oversigten over produktets specifikationer kan du finde de nøjagtige kompatibilitetskrav for pc'er og tynde klienter.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
4 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
5 Alt tilbehør sælges separat. Udstyr til montering sælges separat.
6 Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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