Folha de Dados

Monitor HP N220 de 54,61 cm (21,5 pol.)
Incrivelmente fino e dinamicamente moderno

Um monitor moderno com um
design incrivelmente fino, um
complemento perfeito para os
escritórios do futuro. A um preço
extraordinariamente acessível, o
Monitor HP N220 de 54,61 cm
(21,5 pol.) é uma solução perfeita
que corresponde aos estilos
inovadores que as empresas em
crescimento exigem.

Design de moldura fina em três lados
● Especificamente concebido para ser fino e funcional, o design de moldura fina em três lados permite ao monitor
ser colocado discretamente sobre uma secretária ou próximo de outro monitor para uma transição entre
monitores praticamente sem moldura.
Um monitor com preço acessível para empresas em crescimento
● Um design inovador a um preço acessível. O Monitor HP N220 de 54,61 cm (21,5 pol.) foi concebido para
empresas distintivas que pretendem destacar-se do convencional.
Impressionante a partir de todos os ângulos
● Ângulos de visualização amplos permitem uma flexibilidade posicional superior no seu PC desktop e rever
projetos com maior precisão, independentemente de onde estiver sentado.
Características
● Usufrua tranquilamente do seu dispositivo, isto porque o seu investimento de TI é coberto por uma garantia
limitada de base de 1 ano. Para reforçar a sua proteção, opte pelos serviços HP Care Packs opcionais.1
● As predefinições da certificação Technicolor Color estão incluídas na interface de utilizador de cada monitor. Com
certificação para exibir cores e detalhes em fotografias e conteúdo multimédia como nunca.
● Desfrute dos benefícios de um monitor com certificação Low Blue Light diretamente através do menu do
monitor.
● Reduz o consumo energético e ajuda a reduzir os seus custos graças ao design com eficiência energética.
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Tabela de especificações

Cor do Produto

Preto/Prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

54,6 cm (21,5 pol.)

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Área ativa do painel

47,6 x 26,78 cm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

250 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

5 ms cinzento para cinzento1

Proporção

16:9

Resolução nativa

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Tecnologia In-plane Switching (IPS); Retroiluminação LED; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador

Controlos de utilizador

Luminosidade; Contraste; Controlo de cores; Controlo de imagem; Controlo de entrada; Controlo de energia; Menu; Gestão; Idioma; Informação; Baixo;
Menos ("-"); Mais ("+"); OK; Ligar/Desligar

Sinal de entrada

1 VGA; 1 HDMI
com suporte HDCP

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 47,6 x 26,78 cm; Descrição do Consumo de Energia: 40 W (máximo), 17 W (típico), 0,5 W (em modo de espera); Resolução do ecrã:
FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Dimensões com suporte (L x P x 49,86 x 15,2 x 38,05 cm
A)
Dimensões sem suporte (L x P x 49,86 x 3,6 x 30,14 cm
A)
Peso

3 kg (Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas

Inclinação: -5 a +21°

Certificação de conformidade

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietname); MEPS (Austrália e Nova
Zelândia); REEE; Certificação Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7

Meio ambiente

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conformidade com standards
de eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®

Conteúdo da embalagem

Monitor; Fonte de alimentação externa; Cabo VGA; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); HP Display Assistant
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador Gráfico USB UHD
HP

Aumente a sua produtividade ao alargar ou espelhar o seu ambiente de trabalho para um ecrã UHD com o Adaptador
gráfico USB UHD HP.

Kit de bloqueio de segurança
para PCs empresariais HP v2

Ajude a evitar a manipulação do chassis e proteja o seu PC e ecrã em espaços de trabalho e áreas públicas com o kit de
bloqueio de segurança para PCs empresariais HP v2.

Suporte de hardware HP, 3
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Obtenha 3 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 do produto: N2U81AA

Número do produto: N3R93AA

Número do produto: UD950E
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Rodapés com mensagens
Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo da localização geográfica. O serviço tem início 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 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.
1

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.

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