גיליון נתונים

צג  HP N220בגודל  54.61ס"מ ) 21.5אינץ'(
דק במיוחד ומודרני באופן דינאמי

צג מודרני בעל עיצוב דק להפליא המהווה
תוספת נפלאה למשרדים החושבים
קדימה .עם מחיר בר השגה במיוחד ,צג
 HP N220בגודל  54.61ס"מ )21.5
אינץ'( מספק מענה פשוט לסגנונות
החדשניים שדורשים עסקים ההולכים
וגדלים.

עיצוב של צג מיקרו-קצה ב -3צדדים
● המיקרו-קצה ב -3צדדים שתוכנן במיוחד עם מסגרת דקה ואוורירית מאפשר להניח את הצג באופן שלא יפריע על שולחן העבודה,
או להניח אותו בצורה חלקה לצד צג אחר כדי לספק מעבר כמעט ללא גבולות בין מסכים.
מחיר בר השגה עבור העסק ההולך וגדל
● עיצוב חדשני במחירים שידהימו אותך .צג  HP N220בגודל  54.61ס"מ ) 21.5אינץ'( תוכנן כך שיעבוד לצד עסקים בולטים ולא
שגרתיים.
צפייה מרהיבה מכל הזוויות
●
זוויות צפייה רחבה מאפשרות גמישות גדולה יותר מבחינת מיקום על שולחן העבודה וסקירה מדויקת יותר של פרוייקטים על
השולחן ,לא משנה היכן אתה יושב.
כולל
●אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהשקעתך ב IT-נתמכת באחריות מוגבלת סטנדרטית לשנה אחת .להרחבת ההגנה ,בחר בשירותי HP
 Care Packאופציונליים1.
●
הגדרות מראש של אישור צבעי  Technicolorנכללות בכל ממשק משתמש של צג .בעל אישור להדגיש צבעים ופרטים בתמונות
ובמולטימדיה באופן חסר תקדים.
●
באפשרותך ליהנות מהיתרונות של צג בעל נורית כחולה חלשה מאושרת ,ישירות דרך תפריט התצוגות.
●
צמצם את צריכת החשמל ועזור להפחית את העלויות שלך בעזרת עיצוב חסכוני באנרגיה.
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צג  HP N220בגודל  54.61ס"מ ) 21.5אינץ'(
טבלת מפרטים

צבע מוצר

שחור/כסף

גודל תצוגה )באלכסון(

 54.6ס"מ )"(21.5

אזור לוח פעיל

 26.78 x 47.6ס"מ;

סוג תצוגה

זווית צפייה
בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
250 cd/m²

1

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

1

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור

1

16:9

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת תמונה; בקרת הזנה; בקרת מתח; תפריט; ניהול; שפה; מידע; למטה; מינוס )" ;("-פלוס )" ;("+אישור; הפעלה

מתח במבוא

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 38.05 x 15.2 x 49.86ס"מ

מאפייני תצוגה

אות קלט

צריכת מתח

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

משקל

מאפיינים ארגונומיים

אישור ותאימות
סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
תכולת האריזה

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingנוריות  LEDאחוריות; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
יציאת  ;VGAיציאת HDMI
עם תמיכה מHDCP-

אזור לוח פעיל 26.78 x 47.6 :ס"מ; תיאור צריכת מתח 40 :ואט )מרבי( 17 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(
 30.14 x 3.6 x 49.86ס"מ
 3ק"ג )עם מעמד(

הטיה -5 :עד +21°

 VCCI; FCC; BSMI; MEPS ;CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA ;EAC; UL ;ISO 9241-307 ;TUV-S ;CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICEוייטנאם;  MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד;
 ;WEEEאישור  Microsoft WHQLעבור Win-7 ,Win-8 ,Win-10

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

2

מאושר על-ידי ®ENERGY STAR

צג; ספק מתח חיצוני; כבל  ;VGAתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן(; HP Display Assistant
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צג  HP N220בגודל  54.61ס"מ ) 21.5אינץ'(
אביזרים ושירותים )לא כלול(
HP UHD USB Graphics
Adapter

הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי הרחבה או שיקוף של תוכן שולחן העבודה שלך על-גבי צג  UHDבעזרת מתאם הגרפיקה .HP UHD USB

מק"טN2U81AA :

ערכת HP Business PC
Security Lock v2

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה HP
.Business PC Security Lock v2 Kit

תמיכת סטנדרטית של HP
בחומרה של צג באתר הלקוח,
ביום העסקים הבא ,למשך 3
שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה
אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"טN3R93AA :

מק"טUD950E :
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צג  HP N220בגודל  54.61ס"מ ) 21.5אינץ'(
הערות שוליים להעברת הודעות

 1רמות השירות וזמני התגובה לחבילות התמיכה  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי HP
כפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח במועד הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות,
ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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