Datasheet

HP ProDisplay P223 21,5-inch (54,6-cm) monitor
Ideaal voor uw Pro PC

De content van uw HP Pro PC staat
duidelijk zichtbaar voor u op het
grote 21,5-inch (54,6-cm)
diagonale scherm van de HP
ProDisplay P223 21,5-inch
(54,6-cm) monitor. Het elegante
ontwerp biedt essentiële
presentatiekenmerken en
geavanceerde
aansluitmogelijkheden voor een
zeer gunstige prijs om elke dag
productief te werken.

Schitterend schermbeeld
● Al uw content wordt haarscherp en helder weergegeven op het 21,5-inch (54,6-cm) scherm met 1920 x 1080
resolutie en 3000:1 contrastratio.1 Dankzij inkijkhoeken van 178 graden kan iedereen meekijken.
Snelle verbinding voor FHD-weergave
● De DisplayPort™-connector biedt een schitterende FHD-kwaliteit, een zeer hoge grafische refresh-rate en
levendige kleuren en ondersteunt bovendien meerdere monitoren per pc. De VGA-connector ondersteunt oudere
apparaten.
Creëer een efficiënte, praktische werkplek
● Bevestig uw HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP Thin Clients direct achter het scherm.2 Een
geïntegreerde voeding en kabelbeheerfuncties zorgen voor een opgeruimde werkplek.
Pluspunten
● Verbruik minder stroom en reduceer de kosten met een slim, energiezuinig laag-halogeen3 scherm dat ENERGY
STAR®- en TCO-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd is.4
● Implementeer dit Global Series scherm in uw hele bedrijf. Het heeft een stabiele productlevenscyclus van
minimaal één jaar en is overal ter wereld verkrijgbaar.
● Maak bureauruimte vrij met montagemogelijkheden5 zoals het 100-mm VESA-patroon en de HP verstelbare
standaard voor twee schermen die plaats biedt aan twee monitoren.
● Creëer een complete oplossing met opties5 speciaal voor uw scherm.
● Stem het scherm af op uw werkwijze door het in te delen met de HP Display Assistant-software, die ook diefstal
tegengaat door een monitor die zonder toestemming wordt losgekoppeld te deactiveren.
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Voeg HP Care Services6 toe als u de
standaardgarantie wilt aanvullen of uitbreiden.
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HP ProDisplay P223 21,5-inch (54,6-cm) monitor
Specificatietabel

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

54,6 cm (21,5 inch)

Type scherm

VA m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

476 x 267,7 mm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

250 cd/m²1

Contrastverhouding

3000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

5 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties

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

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Gebruikersinstellingen

Gebruikersinstellingen

Menu; Min (-); Plus (+) /invoerknop; OK/Auto; Aan-uit; Helderheid; Contrast; Ingangssignaal; Kleurinstelling; Scherminstellingen; Voedingsinstelling;
OSD-instelling; Beheer; Taal; Informatie; Afsluiten

Invoersignaal

1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2
met HDCP-ondersteuning

Poorten en connectoren

##BLANK##

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 476 x 267,7 mm; Stroomverbruik - omschrijving: 28 watt (max), 20 watt (gem), 0,5 watt (stand-by); Schermresolutie: FHD (1920
x 1080 bij 60 Hz)

Afmetingen met standaard (b 51,5 x 19,12 x 38,9 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 51,5 x 5,49 x 32,7 cm
(b x d x h)
Gewicht

3,5 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +22°

Certificering en
compatibiliteit

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; SmartWay Transport Partnership, alleen NA; Microsoft
WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7); TCO-gecertificeerd

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; TCO Certified Edge; Laag-halogeen2

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Inhoud van de doos

Monitor; Netsnoer; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP ProDisplay P223 21,5-inch (54,6-cm) monitor
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7935E
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HP ProDisplay P223 21,5-inch (54,6-cm) monitor
Messaging, voetnoten
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Apart aan te schaffen HP Quick Release is vereist. Raadpleeg de QuickSpecs voor compatibele pc- en thin client-modellen.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
4 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
5 Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht. Bevestigingsaccessoires worden apart verkocht.
6 Afzonderlijk verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde
voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of
getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde
rechten.
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Technische specificaties disclaimers
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Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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