Karta produktu

Monitor HP ProDisplay P223a o przekątnej 54,6 cm
(21,5″)
Doskonały do komputera z serii Pro

Spraw, aby treści z Twojego
komputera HP Pro stały się
doskonale widoczne, korzystając z
monitora FHD HP ProDisplay
P223a o przekątnej 54,6 cm
(21,5″). Elegancka, ekonomiczna
konstrukcja świetnie wygląda, a
wbudowane głośniki i
zaawansowane opcje połączeń
znacznie ułatwiają codzienną
pracę.

Posłuchaj.
● Zapewnia dźwięk stereo płynący z monitora – głośniki zewnętrzne nie są potrzebne! Dzięki sygnałowi audio
przesyłanemu przez połączenie DisplayPort™ lub tradycyjne gniazdo audio możesz korzystać z zasobów
multimedialnym bez generowania dodatkowych zakłóceń.
Doskonały obraz
● Ekran o przekątnej 54,6 cm (21,5″), rozdzielczości 1920 × 1080 i współczynniku kontrastu 3000:1 zapewnia
wyraziste wyświetlanie wszystkich treści1. 178-stopniowe kąty widoczności oznaczają, że wszyscy mogą cieszyć
się dobrą widocznością.
Szybkie podłączanie i wyświetlanie treści w rozdzielczości FHD
● Niesamowita jakość obrazu FHD, bardzo szybkie odświeżanie grafiki i żywe kolory dzięki portowi DisplayPort™,
który umożliwia również podłączenie kilku monitorów do jednego komputera. Port VGA zapewnia zgodność ze
starszymi urządzeniami.
Stwórz wydajną i łatwą w zarządzaniu przestrzeń roboczą
● Podłącz swój komputer HP Desktop Mini, HP Chromebox lub wybrane modele terminali HP Thin Client
bezpośrednio z tyłu monitora2. Zintegrowany zasilacz i elementy do zarządzania okablowaniem ułatwiają
utrzymanie porządku w miejscu pracy.
Obejmuje
● Ogranicz zużycie energii i zmniejsz koszty dzięki zastosowaniu inteligentnej, energooszczędnej konstrukcji o
niskiej zawartości halogenu3 z certyfikatami ENERGY STAR®, TCO i EPEAT® Gold.4
● Wdróż wyświetlacz globalnej serii w swojej firmie. Urządzenie charakteryzuje się stabilnym cyklem eksploatacji,
co najmniej roczną żywotnością i jest dostępne na całym świecie.
● Zwolnij cenne miejsce na biurku, korzystając z opcji montażowych5 oferowanych przez złącze VESA 100 mm,
takich jak regulowana podstawa na dwa monitory HP, która umożliwia zamontowanie dwóch monitorów na
pojedynczej podstawie.
● Wybierz kompleksowe rozwiązanie z opcjami5 stworzonymi specjalnie dla tego monitora.
● Dostosuj ekran do swojego stylu pracy za pomocą oprogramowania HP Display Assistant, które umożliwia
podział ekranu na okna i pomaga zapobiegać kradzieży dzięki dezaktywacji monitora odłączonego bez
upoważnienia.
● Standardowa, trzyletnia ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych. Dodaj usługi HP
Care6, aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez standardową ograniczoną gwarancję.
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Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

X7R62AA, X7R62AT, X7R62AS

Kolor produktu

Czarny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

54,6 cm (21,5'')

Typ wyświetlacza

VA z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

476 x 267,7 mm;

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

250 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

3000:1 statyczny; 5 000 000:1 dynamiczny1

Wskaźnik odpowiedzi

5 ms (wł./wył.)1

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość własna

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje sterowania

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („–”); Plus („+”) / sterowanie sygnałem wejściowym; OK/Auto; Zasilanie; Jasność; Kontrast; Sterowanie sygnałem wejściowym; Ustawienia
kolorów; Ustawienia obrazu; Ustawienia zasilania; Opcje wyświetlane na ekranie; Zarządzanie; Język; Informacje; Wyjście

Sygnał wejściowy

1 port VGA; 1 port DisplayPort™ 1.2
z obsługą HDCP

Porty i złącza

##BLANK##

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Aktywny obszar panelu: 476 x 267,7 mm; Opis poboru energii elektrycznej: 32 W (maks.), 25 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość
ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wymiary ze stojakiem (szer. x 51,5 × 19,12 × 38,9 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

51,5 × 5,49 × 32,7 cm

Waga

3,5 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: Od -5 do +22°;

Multimedia

Wewnętrzne głośniki o mocy 1 W na kanał

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certyfikat TCO Edge; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI – Tajwan; SmartWay Transport Partnership –
tylko Ameryka Północna; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7)

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Certyfikat TCO Edge; Niska zawartość halogenu2

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód VGA; Przewód DisplayPort; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki)

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: U7935E
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Przypisy dotyczące wiadomości
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
2 Wymaga sprzedawanego osobno mocowania HP Quick Release. Informacje na temat zgodności produktu z komputerami i terminalami są dostępne w Skróconych specyfikacjach.
3 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
4 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Certyfikat EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net.
5 Wszystkie akcesoria są sprzedawane osobno. Wyposażenie do montażu jest sprzedawane oddzielnie.
6 Produkt sprzedawany oddzielnie. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą różnić się w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu.
Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym
klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP
dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
1

Dane techniczne zastrzeżenia
1
2

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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