Podatkovni list

Monitor HP N220 z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)
Izjemno tanek in dinamično sodoben

Sodoben zaslon z izjemno tankim
oblikovanjem bo čudovito dopolnil
pisarne, usmerjene v prihodnost.
Monitor HP N220 z diagonalo
54,61 (21,5 palca) in izredno
ugodno ceno je preprost odgovor
na vrhunska oblikovanja, ki jih
zahtevajo rastoča podjetja.

Oblikovanje z mikro robovi na treh straneh
● Oblikovanje z mikro robovi na treh straneh, posebej izdelano s tankim in lahkim okvirjem, omogoča diskretno
postavitev zaslona na mizo ali nemoteno postavitev zraven drugega zaslona, da zagotovite prehod med zasloni
skoraj brez robov.
Dosegljiva cena za rastoče podjetje
● Vrhunsko oblikovanje po sprejemljivih cenah. Monitor HP N220 z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca) je bil oblikovan
z mislijo na delo v specifičnih podjetjih, ki so drugačna od običajnih.
Osupljiv z vseh kotov
● Široki zorni koti omogočajo večjo prilagodljivost položaja in natančnejše pregledovanje projektov na mizi ne glede
na to, kje sedite.
Posebnosti
● Bodite brez skrbi, ker je vaša naložba zaščitena s standardno enoletno omejeno garancijo. Za dodatno zaščito
lahko izbirate med dodatnimi storitvami HP Care Pack.1
● Vsak zaslonski uporabniški vmesnik vključuje certifikat podjetja Technicolor Color. Certifikat, ki zagotavlja, da
bodo barve in podrobnosti na fotografijah ter v večpredstavnostni vsebini izstopale, kot še nikoli.
● Uživajte v prednostih zaslona s potrdilom za nizko raven modre svetlobe kar prek zaslonskih menijev.
● Zmanjšajte porabo energije in pomagajte znižati stroške z energijsko učinkovito zasnovo.
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Tabela specifikacij

Barva izdelka

Črna/srebrna

Velikost zaslona (diagonala)

54,6 cm (21,5 palca)

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

47,6 x 26,78 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

5 ms iz sive v sivo1

Razmerje širine/višine

16 : 9

Privzeta ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); osvetlitev LED od zadaj; izbira jezika; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško
nastavljiv

Nadzor uporabnika

Svetlost; kontrast; upravljanje barv; upravljanje slike; upravljanje vhodnega signala; upravljanje napajanja; meni; upravljanje; jezik; informacije; dol; minus
(»–«); plus (»+«); OK; vklop/izklop

Vhodni signal

1 vrata VGA; 1 HDMI
s podporo za HDCP

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 47,6 x 26,78 cm; Poraba energije – opis: 40 W (največ), 17 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: FHD
(1920 x 1080 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

3 kg (S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: -5 do +21°

Certifikat in skladnost

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 (Avstralija, Nova
Zelandija); WEEE; Microsoftovo potrdilo WHQL za Win-10, Win-8, Win-7

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrdilo ENERGY STAR®

Vsebina škatle

Monitor; zunanji napajalnik; kabel VGA; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); HP Display Assistant

Podatkovni list

Monitor HP N220 z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafična kartica HP UHD USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafičnim vmesnikom HP UHD USB povečajte storilnost.

Komplet varnostne
ključavnice za poslovne
računalnike HP v2

Pomagajte preprečiti posege v ohišje in zaščitite računalnik in zaslon na delovnih mestih in javnih prostorih s kompletom
varnostne ključavnice za HP-jeve poslovne računalnike v2.

HP-jeva 3-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Zagotovite si triletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na mestu uporabe, ki jo
zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: N2U81AA

Številka izdelka: N3R93AA

Številka izdelka: UD950E
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Opombe k sporočilom
Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve.
Podrobnosti najdete na spletnem mestu www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko
stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
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