Folha de Dados

Monitor HP ProDisplay P223a de 54,6 cm (21,5 pol.)
Perfeito para o seu PC Pro

Destaque os conteúdos do seu PC
HP Pro num amplo ecrã FHD de
54,6 cm (21,5 pol.) na diagonal
com o Monitor HP ProDisplay
P223a de 54,6 cm (21,5 pol.). O
design elegante e altamente
acessível incorpora funcionalidades
de apresentação essenciais,
altifalantes e conectividade
avançada para a produtividade
empresarial diária.

Agora, ouça isto
● Desfrute de áudio estéreo no monitor — não necessita de colunas externas! Com um sinal de áudio transmitido
através da ligação DisplayPort™ ou da tomada de áudio tradicional, poderá desfrutar de uma experiência de
suportes completa sem a desorganização adicional.
Fabuloso ecrã
● Desfrute de todos os seus conteúdos com imagens nítidas e claras no ecrã de 54,6 cm (21,5 pol) na diagonal
com resolução de 1920 x 1080 e relação de contraste de 3000:1.1 Os ângulos de visualização de 178º permitem
que todos desfrutem de uma incrível experiência de visualização.
Conectividade de alta velocidade e imagens FHD
● Desfrute de uma qualidade de imagem FHD impressionante, atualização gráfica extremamente rápida e cores
vibrantes a partir da ligação DisplayPort™, que também suporta ligações para vários monitores a partir de um
único PC. Tire partido da compatibilidade para dispositivos antigos a partir do conector VGA.
Crie um espaço de trabalho eficiente e simplificado
● Ligue o seu HP Desktop Mini, HP Chromebox ou HP Thin Client ao colocá-lo diretamente debaixo do monitor.2
Mantenha o seu espaço organizado com uma fonte de alimentação integrada e funcionalidades para
organização de cabos.
Características
● Reduza o consumo de energia e ajude a diminuir os seus custos com um design inteligente e que permite um
consumo de energia eficiente, de baixo halogéneo3 e com as certificações ENERGY STAR® e TCO e o registo
EPEAT® Gold.4
● Instale este monitor Global Series na sua empresa. Possui um ciclo de vida do produto estável, vida útil mínima
de um ano e está disponível em todo o mundo.
● Liberte o espaço da sua secretária com as opções de montagem5, graças ao suporte VESA de 100 mm, incluindo
o suporte ajustável para dois monitores HP, que suporta dois monitores num único suporte de montagem.
● Personalize uma solução total com opções5 concebidas para o seu ecrã.
● Personalize o ecrã para a sua forma de trabalhar com o software HP Display Assistant, que permite a divisão do
ecrã e ajuda a evitar o roubo ao desativar um monitor que seja desligado sem aprovação.
● Usufrua tranquilamente do seu equipamento, isto porque o mesmo é abrangido por uma garantia limitada
normal de três anos. Adicione os serviços HP Care6 para alargar a sua proteção para além das garantias limitadas
normais.
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Tabela de especificações

Número de produto

X7R62AA, X7R62AT, X7R62AS

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

54,6 cm (21,5 pol.)

Tipo de ecrã

VA com retroiluminação LED

Área ativa do painel

476 x 267,7 mm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²1

Relação de contraste

3000:1 estático; 5000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

5 ms on/off1

Proporção

16:09

Resolução nativa

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlos do utilizador

Controlos de utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+")/Controlo de entrada; OK/Auto; Ligar/Desligar; Luminosidade; Contraste; Controlo de entrada; Controlo de cor; Controlo de
imagem; Controlo de energia; Controlo apresentado no ecrã; Gestão; Idioma; Informação; Sair

Sinal de entrada

1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2
com suporte HDCP

Portas e Ligações

##BLANK##

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 476 x 267,7 mm; Descrição do Consumo de Energia: 32 W (máximo), 25 W (normal), 0,5 W (em espera); Resolução do ecrã: FHD
(1920 x 1080 @ 60 Hz)

Dimensões com suporte (L x P 51,5 x 19,12 x 38,9 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 51,5 x 5,49 x 32,7 cm
x A)
Peso

3,5 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +22°
Multimédia

Altifalantes internos de 1 W por canal

Certificação de conformidade CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); SmartWay Transport Partnership –
apenas AN; Certificação Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7)
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénio; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; TCO Certified Edge; Baixo teor de halogéneo2

Conformidade com standards Com certificação ENERGY STAR®
de eficiência energética
Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo VGA; Cabo DisplayPort; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Folha de Dados

Monitor HP ProDisplay P223a de 54,6 cm (21,5 pol.)
Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte de hardware HP 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número de produto: U7935E
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Rodapés com mensagens
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Requer HP Quick Release, vendido separadamente. Consulte as especificações rápidas ("QuickSpecs") do produto para obter a compatibilidade exata para PC e thin client.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
4 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.
5 Cada acessório é vendido separadamente. Hardware de montagem vendido separadamente.
6 Vendida separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs poderão variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis
restrições e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O
cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida
com o seu produto HP.
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Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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