Veri sayfası

HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21,5") Monitör
Pro bilgisayarınız için mükemmel

HP ProDisplay P223a 54,6 cm
(21,5") Monitör ile HP Pro
bilgisayarınızdaki içerikleri, 54,6 cm
(21,5") diyagonal boyutundaki
geniş FHD ekranda izleyin. Zarif ve
uygun fiyatlı tasarımı, günlük iş
üretkenliğiniz için gereken temel
sunum özelliklerine, tümleşik
hoparlörlere ve gelişmiş bağlantı
özelliğine sahiptir.

Kulak verin
● Harici hoparlörlere gerek duymadan stereo ses keyfini ekranınızda yaşayın! DisplayPort™ bağlantısı ya da
geleneksel ses jakı üzerinden aktarılan ses sinyali sayesinde ekstra dağınıklık olmadan eksiksiz bir ortam
deneyimi elde edin.
Muhteşem ekran görüntüsü
● 1920 x 1080 çözünürlüğe ve 3000:1 kontrast oranına sahip 54,6 cm (21,5 inç) diyagonal ekranda tüm
içeriklerinizi mükemmel netlikte görüntüleyin.1 178 derecelik görüntüleme açısı herkesin ekranı en iyi şekilde
gördüğü anlamına gelir.
FHD görüntüleme için yüksek hızlı bağlantı
● Göz alıcı FHD görüntü kalitesi, ultra hızlı grafik yenileme ve tek bir bilgisayardan birden fazla ekran bağlantısını da
destekleyen DisplayPort™ bağlantısıyla canlı renkler elde edin. VGA konektörüyle eski aygıt uyumluluğu elde edin.
Verimli, kullanımı kolay bir çalışma alanı oluşturun
● HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcilerinizi doğrudan ekranın arkasına bağlayın.2
Tümleşik güç kaynağı ve kablo yönetimi özellikleriyle ortamı düzenli tutun.
Özellikler
● ENERGY STAR® ve TCO (Toplam Edinim Maliyeti) sertifikalı ve EPEAT® Gold kayıtlı4 olan akıllı, enerji tasarrufu
sağlayan, düşük halojenli3 tasarım ile güç tüketiminizi azaltarak maliyetlerinizi düşürün.
● Bu Global Serisi ekranı, işletmeniz genelinde kullanın. Dengeli bir ürün yaşam döngüsüne ve en az bir yıllık
kullanım ömrüne sahip olan bu ekran dünya genelinde sunulmaktadır.
● Tek bir ayağın kapladığı yerde iki ekranı tutabilen HP Ayarlanabilir İkili Ekran Ayağı dahil olmak üzere 100 mm
VESA düzeneğiyle sunulan montaj seçenekleri5 sayesinde çalışma masanızda yer açın.
● Ekranınız tasarlanmış kapsamlı çözüm seçenekleriyle5 özelleştirin.
● Ekranın bölümlere ayrılmasını sağlayan ve yetkisiz bir şekilde bağlantısı kesilen bir ekranı devre dışı bırakarak
hırsızlığın önlenmesine yardımcı olan HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma biçiminize göre düzenleyin.
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Korumanızı
standart sınırlı garantinin ötesine taşımak için çözümünüze HP Care hizmetleri6 ekleyin.
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HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21,5") Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

X7R62AA, X7R62AT, X7R62AS

Ürün rengi

Siyah

Monitör boyutu (diyagonal)

54,6 cm (21,5 inç)

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı VA

Etkin Panel Alanı

476 x 267,7 mm;

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

3000:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:09

Gerçek çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Kullanıcı denetimleri

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") / Giriş Denetimi; Tamam/Otomatik; Güç; Parlaklık; Kontrast; Giriş Denetimi; Renk Denetimi; Görüntü Denetimi; Güç Denetimi; OSD
Denetimi; Yönetim; Dil; Bilgi; Çıkış

Giriş sinyali

1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2
HDCP desteği

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

##BLANK##

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 476 x 267,7 mm; Güç Tüketimi tanımı: 32 W (maksimum), 25 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 51,5 x 5,49 x 32,7 cm
G x D)
Ağırlık

3,5 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +22°;

Çoklu ortam

Kanal başına 1 W dahili hoparlörler

Belgeler ve Uyumluluk

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tayvan BSMI; SmartWay Transport Partnership Yalnızca Kuzey Amerika; Microsoft WHQL Sertifikası (Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 7)

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; TCO Certified Edge; Düşük halojen2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; VGA kablosu; DisplayPort kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir)

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21,5") Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.

Ürün numarası: U7935E
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HP ProDisplay P223a 54,6 cm (21,5") Monitör
Mesaj Altbilgileri
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Ayrı olarak satılan HP Quick Release gerektirir. Bilgisayar ve ince istemci uyumluluğu için ürünün Hızlı Teknik Özelliklerine bakın.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
4 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
5 Her aksesuar ayrı satılır. Montaj donanımı ayrı satılır.
6 Ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı
bilgi için bkz www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir
ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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