Taulukot

HP ProDisplay P223 -näyttö, 54,6 cm (21,5 tuumaa)
Täydellinen Pro-tietokoneisiin.

Tuo HP Pro -tietokoneesi sisältö
etualalle lävistäjältään 54,6 cm:n
(21,5 tuuman) HP ProDisplay P223
-täysteräväpiirtonäytöllä.
Sulavalinjaisessa näytössä on
yrityksen päivittäisen tuottavuuden
kannalta keskeiset
esitysominaisuudet ja monipuoliset
liitäntämahdollisuudet, ja se on
hinnaltaan edullinen.

Upea näyttö
● Sisällöt näkyvät tarkasti ja selkeästi lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) näytöltä, jonka tarkkuus on 1 920 × 1
080 kuvapistettä ja kontrastisuhde 3000:1.1 Näytön 178 asteen katselukulman ansiosta kuva näkyy hyvin
kaikille.
Nopea yhteys täysteräväpiirtokuvaa varten.
● Koe upea täysteräväpiirtoinen kuvanlaatu, erittäin nopea grafiikkapäivitys ja eloisat värit DisplayPort™-liitännän
ansiosta – liitäntä tukee myös useiden näyttöjen liittämistä yhteen PC-tietokoneeseen. VGA-liitännän ansiosta
myös vanhojen laitteiden liittäminen onnistuu.
Luo tehokas ja helppokäyttöinen työtila.
● Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan näytön taakse.2 Työtila pysyy
siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojenhallintaominaisuuksien avulla.
Ominaisuudet
● Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää ja vähähalogeenista3
näyttöä, joka on ENERGY STAR®- ja TCO-sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity.4
● Voit ottaa tämän Global Series -näytön käyttöön koko yrityksessäsi. Sillä on vakaa elinkaari ja vähintään vuoden
käyttöikä. Saatavilla eri puolilla maailmaa.
● Vapauta arvokasta pöytätilaa 100 mm:n VESA-vakiokuvion mahdollistamilla asennusvaihtoehdoilla5, kuten HP:n
säädettävällä kahden näytön telineellä, joka pitää kahta näyttöä yhden jalustan viemässä tilassa.
● Mukauta kokonaisratkaisua näyttöäsi varten kehitetyillä ominaisuuksilla5.
● Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön
jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia poistamalla aktivoinnin näytöstä, joka on irrotettu ilman
lupaa.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
myös hankkia HP Care Pack -palveluvalikoimasta6 lisätukea, joka on laajempi kuin rajoitetut vakiotakuut.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotteen väri

Musta

Näytön koko (lävistäjä)

21,5 tuumaa (54,6 cm)

Näyttötyyppi

VA-paneelit, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

476×267,7 mm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

staattinen 3 000 : 1; dynaaminen 5 000 000 : 11

Vasteaikasuhde

5 ms (harmaasta harmaaseen)1

Kuvasuhde

16:9

Alkuperäinen tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudet

1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; säätötoiminnot

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus (-); Plus (+) /Input Control; OK/Auto; Virta; Kirkkaus; Kontrasti; Input Control; Värin hallinta; Kuvan hallinta; Virran hallinta; Näyttövalikon
hallinta; Hallinta; Kieli; Tietoja; Poistu

Sisääntulosignaali

VGA-portti; 1 DisplayPort™ 1.2
ja HDCP-tuki

Portit ja liittimet

##BLANK##

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Paneelin aktiivinen alue: 476×267,7 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 28 W (enintään), 20 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 ×
1, 080 / 60 Hz)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

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

Tuotteen mitat ilman jalustaa 51,5 x 5,49 x 32,7 cm
(l × s × k)
Paino

3,5 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5° – +22°

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka);
Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 7); TCO-hyväksyntä

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; TCO Certified Edge; Vähähalogeeninen2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Pakkauksen sisältö

Näyttö; Virtajohto; VGA-kaapeli; DisplayPort-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Edellytyksenä erikseen hankittava HP Quick Release -kiinnike. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
4 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
5 Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
6 Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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