Dataark

HP-skjerm N220 på 54,61 cm (21,5")
Ultraslank og dynamisk moderne

En moderne skjerm med en utrolig
tynn design, som glir fint inn i
fremtidsrettede kontorer. Med sitt
overraskende lave prisnivå er HP
N220-skjermen på 54,61 cm
(21,5") et enkelt svar på kravene
om nyskapende stiler som stilles
av virksomheter i vekst.

3-sidig mikrokantdesign
● Den 3-sidige mikrokantdesignen er spesielt utformet for å være tynn og luftig slik at skjermen står uten
hindringer på et skrivebord, eller sitter sømløst ved siden av hverandre i en nesten grensefri overgang mellom
skjermer.
En rimelig pris for virksomheter i vekst
● En finslipt design uten knivskarpe priser. HP N220-skjermen på 54,61 cm (21,5") ble designet med tanke på
spesielle virksomheter som skiller seg litt ut i mengden.
Fantastisk fra alle vinkler
● Vide visningsvinkler betyr større posisjonsfleksibilitet på skrivebordet og en mer nøyaktig gjennomgang av
prosjekter rundt skrivebordet, uansett hvor du sitter.
Med
● Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en ettårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care
Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.1
● Sertifiserte Technicolor-forvalg som er inkludert i hver skjerms brukergrensesnitt. Sertifisert for å fremheve flere
detaljer i bilder og multimedia enn noensinne tidligere
● Opplev fordelene med en skjerm med sertifisert lavt blått lys direkte via skjermens meny.
● Reduser strømforbruket og bidrar til å senke kostnadene med et energieffektivt design.
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HP-skjerm N220 på 54,61 cm (21,5")
Spesifikasjonstabell

Produktfarge

Svart/sølv

Skjermstørrelse (diagonalt)

54,6 cm (21,5")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

47,6 x 26,78 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

250 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

5 ms grå til grå1

Sideforhold

16:9

Innebygd oppløsning

FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

1920 x 1080; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skjermfunksjoner

Antirefleks; IPS (In-Plane Switching); LED-baklys; Språkvalg; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Brukerkontroller

Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Bildekontroll; Inndatakontroll; Strømkontroll; Meny; Administrasjon; Språk; Informasjon; Ned; Minus (-); Pluss (+); OK;
Strøm

Inngangssignal

1 VGA; 1 HDMI
med HDCP-støtte

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 47,6 x 26,78 cm; Beskrivelse av strømforbruk: 40 W (maks.), 17 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: FHD (1920 x
1080 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

3 kg (Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +21°

Sertifisering og overholdelse av CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australia og New Zealand
lover og forskrifter
MEPS; WEEE; Microsoft WHQL-sertifisering Win-10, Win-8, Win-7
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Innhold i esken

Skjerm; Ekstern strømforsyning; VGA-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); HP Display Assistant
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HP-skjerm N220 på 54,61 cm (21,5")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP UHD USB grafikkadapter

Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med USB-grafikkadapter i UHD fra
HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP sikkerhetslåssett for
kontor-PC v2

Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP
sikkerhetslåssett for kontor-PC v2.

HP 3 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: UD950E
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HP-skjerm N220 på 54,61 cm (21,5")
Fotnoter
Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer
informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte
rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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