Veri sayfası

HP N220 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Ultra İnce ve Dinamik Modern

İnanılmaz ince tasarımlı modern
ekran ileriyi düşünen ofisler için
idealdir. Kesinlikle ulaşılabilir
fiyatıyla HP N220 54,61 (21,5 inç)
Monitör tam da büyümekte olan
işletmelerin talep ettiği teknolojik
stilleri sunan bir çözümdür.

3 tarafı mikro kenarlı tasarım
● İnce ve hafif bir çerçeveyle özel olarak geliştirilmiş 3 tarafı mikro kenarlı tasarımı ekranın masanın üzerinde göze
çarpmadan durmasını veya ekranlar arasında neredeyse kenarlıksız bir geçiş için başka bir ekranın yanına
yerleştirilebilmesini sağlar.
Büyüyen işletmeler için ulaşılabilir bir fiyat
● Uygun fiyata üst düzey tasarım. HP N220 54,61 cm (21,5 inç) Monitör sıradan olmayan özel işletmelerde
kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır.
Her açıdan göz alıcı
● Geniş görüntüleme açıları sayesinde masanın her yerine yerleştirilebilir ve projeleri masanın her köşesinden
inceleyebilirsiniz.
Özellikler
● Bir yıllık standart sınırlı garanti sayesinde BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun.
Korumanızı daha ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetlerini seçin.1
● Her ekranın kullanıcı arayüzünde Technicolor Color Sertifikalı ön ayarlar bulunur. Fotoğraflar ve multimedya
dosyalarındaki renkleri ve detayları hiç olmadığı kadar ortaya çıkardığı onaylanmıştır.
● Ekranlar menüsüne giderek onaylı düşük mavi ışık teknolojisine sahip ekranın sunduğu avantajların keyfini
çıkarın.
● Güç tüketiminizi azaltın ve enerji tasarrufu sağlayan bir tasarımla maliyetlerinizi düşürün.
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HP N220 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün rengi

Siyah/Gümüş

Monitör boyutu (diyagonal)

54,6 cm (21,5 inç)

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Etkin Panel Alanı

47,6 x 26,78 cm;

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms gri-gri1

En boy oranı

16:9

Gerçek çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Düzlem içi anahtarlama; LED Arka Aydınlatma; Dil seçimi; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Kullanıcı denetimleri

Parlaklık; Kontrast; Renk Denetimi; Görüntü Denetimi; Giriş Denetimi; Güç Denetimi; Menü; Yönetim; Dil; Bilgi; Aşağı; Eksi ("-"); Artı ("+"); Tamam; Güç

Giriş sinyali

1 VGA; 1 HDMI
HDCP desteği

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 47,6 x 26,78 cm; Güç Tüketimi tanımı: 40 W (maksimum), 17 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G 49,86 x 3,6 x 30,14 cm
x D)
Ağırlık

3 kg (Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +21°

Belgeler ve Uyumluluk

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; Avustralya-Yeni Zelanda
MEPS; WEEE; Microsoft WHQL Sertifikası Windows 10, Windows 8, Windows 7

Çevresel

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı

Kutunun içeriği

Monitör; Harici güç kaynağı; VGA kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); HP Display Assistant
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HP N220 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP UHD USB Grafik Kartı
Adaptörü

HP UHD USB Grafik Adaptörüyle masaüstünüzü bir UHD ekrana genişleterek veya yansıtarak verimliliğinizi artırın.

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi
v2 Takımı

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v2 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere
karşı koruyun ve güvence altına alın.

HP 3 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde Donanım Desteği alın.

Ürün numarası: N2U81AA

Ürün numarası: N3R93AA

Ürün numarası: UD950E
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HP N220 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Mesaj Altbilgileri
HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP
hizmet hüküm ve şartları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
1

Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
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