Specifikace

54,61cm (21,5") monitor HP N220
Ultratenký a dynamicky moderní

Moderní displej s neuvěřitelně
tenkým designem je skvělým
pomocníkem pro novodobé
kanceláře. Díky skutečně přívětivé
ceně představuje 54,61cm (21,5")
monitor HP N220 jasnou volbu pro
úspěšné firmy, které vyžadují
špičkové technologie.

Design s tenkým rámečkem na 3 stranách
● Díky minimalistickému a lehkému designu s tenkým rámečkem na 3 stranách můžete displej bez potíží umístit na
pracovní stůl samostatně nebo jej postavit vedle dalšího displeje pro téměř bezrámečkové přechody mezi
jednotlivými obrazovkami.
Přívětivá cena pro úspěšné podnikání
● Špičkový design za přívětivou cenu. 54,61cm (21,5") monitor HP N220 byl navržen pro práci ve špičkových
firmách, které chtějí dosáhnout neobyčejných úspěchů.
Strhující obraz z jakéhokoli úhlu
● Široké pozorovací úhly poskytují více možností při výběru polohy za pracovním stolem a větší přehled nad
projekty bez ohledu na to, kde přesně sedíte.
Funkce
● Nechte obavy za hlavou díky jednoleté standardní omezené záruce, která chrání vaše investice do informačních
technologií. Pokud chcete rozšířit rozsah ochrany, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care Pack.1
● Předvolby certifikovaných barev Technicolor jsou součástí uživatelského prostředí každého displeje. Certifikace
zaručuje revoluční zdůraznění barev a detailů na fotografiích a multimédiích.
● Užívejte si výhody certifikovaného displeje s funkcí tlumení modrého světla, kterou naleznete přímo v nabídce
displeje.
● Snižte svou spotřebu energie a pomozte snižovat náklady s energeticky účinným provedením.
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Tabulka s technickými údaji

Barva produktu

Černá/stříbrná

Velikost displeje (úhlopříčka)

54,6 cm (21,5")

Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

47,6 x 26,78 cm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

250 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

16:9

Nativní rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Technologie IPS; Podsvícení LED; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Uživatelské ovládací prvky

Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání obrazu; Ovládání vstupů; Ovládání napájení; Nabídka; Správa; Jazyk; Informace; Dolů; Mínus („-“); Plus („+“); OK;
Napájení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port HDMI
s podporou HDCP

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 47,6 x 26,78 cm; Spotřeba energie, popis: 40 W (maximální), 17 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: FHD (1
920 x 1 080 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

49,86 x 15,2 x 38,05 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

49,86 x 3,6 x 30,14 cm

Hmotnost

3 kg (Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +21°

Certifikace a soulad s předpisy CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrálie a Nový
Zéland); WEEE; Certifikace Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7
Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Externí zdroj napájení; Kabel VGA; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); HP Display Assistant
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér HP UHD USB

Zvyšte svou produktivitu rozšířením nebo zrcadlením pracovní plochy na monitor s rozlišením UHD s využitím grafického
adaptéru HP UHD USB.

Produktové číslo: N2U81AA

Sada bezpečnostního zámku
pro počítač HP Business v2

Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným
přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

3 roky standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s
reakcí následující pracovní den
v místě instalace

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: N3R93AA

Produktové číslo: UD950E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Úrovně a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce
www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních
zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
1
2

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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