Záznamový list

Monitor HP ProDisplay P223 s uhlopriečkou 54,6 cm
(21,5")
Dokonalý doplnok k počítaču Pro

Umiestnite si počítač HP Pro
priamo pred seba na monitor HP
ProDisplay P223 s rozlíšením FHD,
ktorého uhlopriečka 54,6 cm
(21,5") je viac než postačujúca.
Elegantný dizajn poskytuje
základné funkcie prezentácie a
rozšírené možnosti pripojenia pre
každodennú pracovnú produktivitu
za mimoriadne dostupnú cenu.

Dokonalá obrazovka
● Sledujte všetok svoj obsah s úžasnou ostrosťou na obrazovke s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5"), rozlíšením 1920 x
1080 a pomerom kontrastu 3 000 : 1.1 Uhol viditeľnosti 178 stupňov znamená, že obsah na obrazovke môže
pohodlne sledovať každý.
Vysokorýchlostné pripojenie a obraz FHD
● Vychutnávajte si špičkovú kvalitu obrazu s rozlíšením Full HD, ultrarýchle obnovovanie grafiky a živé farby s
pripojením DisplayPort™, ktoré podporuje aj pripojenie viacerých displejov k jednému počítaču. Získajte
kompatibilitu so staršími zariadeniami s konektorom VGA.
Vytvorte si efektívny a prehľadný pracovný priestor
● Pripevnite si počítač HP Desktop Mini, HP Chromebox alebo vybraný tenký klient HP priamo za displej.2
Udržiavajte si poriadok vo veciach s integrovaným zdrojom napájania a funkciami správy káblov.
Funkcie
● Znížte si spotrebu energie aj náklady vďaka inteligentnému a energeticky úspornému dizajnu s nízkym obsahom
halogenidov3, ktorý má certifikáty ENERGY STAR® a TCO a registráciu EPEAT® Gold.4
● Nasaďte tento displej radu Global Series do celej firmy. Má stabilný životný cyklus produktu, minimálne
jednoročnú životnosť a je dostupný na celom svete.
● Uvoľnite si priestor na pracovnom stole s montážou5 VESA s rozmerom 100 mm vrátane nastaviteľného stojana
HP na dva displeje, ktorý umožňuje pripevniť dva displeje na stojan s jednou nohou.
● Prispôsobte si kompletné riešenie s možnosťami 5 navrhnutými pre váš monitor.
● Prispôsobte obrazovku svojmu štýlu práce so softvérom HP Display Assistant, ktorý umožňuje rozdeliť
obrazovku na viacero častí a pomáha zabrániť krádeži deaktivovaním displeja, ktorý bol odpojený bez schválenia.
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou
zárukou. Rozšírte si ochranu nad rámec štandardnej obmedzenej záruky so službami HP Care6.
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Tabuľka s technickými údajmi

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

54,6 cm (21,5")

Typ obrazovky

VA s podsvietením LED

Aktívna oblasť panela

476 x 267,7 mm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

3000:1 statický; 5000000:1 dynamický1

Miera odozvy

5 ms (sivá – sivá)1

Aspect ratio (Pomer strán)

16 : 9

Natívne rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

antireflexný; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Používateľské ovládacie prvky

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus (-); Plus (+)/ovládanie vstupu; OK/Auto; Napájanie; Jas; Kontrast; Ovládanie vstupu; Ovládanie farieb; Ovládanie obrazu; Ovládanie
napájania; Ovládanie ponuky na obrazovke; Správa; Jazyk; Informácie; Skončiť

Vstupný signál

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

Porty a konektory

##BLANK##

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 476 x 267,7 mm; Popis spotreby energie: 28 W (maximálne), 20 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky:
FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 51,5 x 5,49 x 32,7 cm
x V)
Hmotnosť

3,5 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

náklon: -5 až +22 °

Osvedčenie a zhoda

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); SmartWay Transport Partnership (len Severná Amerika);
Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7); Certifikácia TCO

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; TCO Certified Edge; Nízky obsah halogenidov2

Zhoda s normami energetickej Certifikácia ENERGY STAR®
efektívnosti
Obsah balenia

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel VGA; Kábel DisplayPort; CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače)

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
5-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky v krátkych správach
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Vyžaduje HP Quick Release (predávaný samostatne). Informácie o kompatibilite PC a tenkého klienta nájdete v stručných špecifikáciách produktu.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
4 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.
5 Každé príslušenstvo sa predáva samostatne. Súprava na montáž sa predáva samostatne.
6 Predáva sa samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na
stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné
práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe
produktu HP.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na
produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené
v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v
tomto dokumente.
ENERGY STAR® a značka ENERGY STAR® sú registrované ochranné známky vlastnené Agentúrou na ochranu životného prostredia USA.
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