Specifikace

54,61cm (21,5") monitor HP N223
Cenově dostupný pro každodenní podnikání

Dopřejte si skvělou podívanou a
úžasné detaily na 54,61cm (21,5")
monitoru N223 s ostrým
rozlišením 1 920 x 1 080.
Pohodlné možnosti připojení,
přizpůsobitelnost a přívětivá cena
jsou ideální pro každodenní
podnikání.

Jasné, detailní zobrazení
● Zobrazte svou práci na velkoryse prostorné 54,61cm (21,5") obrazovce s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080) a
dynamickým kontrastním poměrem 10 mil. : 1 pro ostré, zřetelné detaily.1
Vytvořte pohodlné pracovní prostředí
● Vytvořte si pohodlný pracovní prostor díky nastavitelnému náklonu, internímu zdroji napájení a možnostem
uchycení pomocí přiloženého profilu VESA 100 mm pro montáž monitoru na stěnu, rameno nebo podstavec.2
pohodlné možnosti připojení
● Připojte pohodlně zařízení s centralizovanými porty HDMI a VGA pro digitální přístup a kompatibilitu se staršími
zařízeními.
Funkce
● Snižte spotřebu energie a pomozte snižovat náklady pomocí promyšleného, energeticky účinného provedení,
které splňuje certifikaci ENERGY STAR®. Displej nabízí také podsvícení bez obsahu rtuti a sklo neobsahující arzen.
● Hoďte obavy za hlavu díky jednoleté standardní omezené záruce, která chrání vaše investice do informačních
technologií. Chcete-li rozšířit svoji ochranu, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care Pack.3
● Sledujte pohodlně obsah ve dne i v noci díky integrované funkci tlumení modrého světla. Produkt HP N223 s
certifikací TÜV Rheinland umožňuje snadno využít funkci tlumení modrého světla pro optimální zobrazení podle
vašich představ.
● Monitory zamezující blikání umožňují vnímat pohyby ostře a plynule, takže se budete moci více soustředit na
práci.
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54,61cm (21,5") monitor HP N223
Tabulka s technickými údaji

Produktové číslo

3WP71AA, 3WP71AS

Velikost displeje (úhlopříčka)

54,6 cm (21,5")

Typ monitoru

TN s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

47,66 x 26,81 cm;

Úhel zobrazení

90° vodorovně; 65° svisle

Jas

250 cd/m²1

Kontrastní poměr

600 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický1

Poměr odezvy

5 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

16:09

Nativní rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“)/ovládání vstupů; Napájení

Vstupní signál

1 port HDMI (s podporou HDCP); 1 port VGA

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 47,66 x 26,81 cm; Spotřeba energie, popis: 20 W (maximální), 18 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: FHD
(1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

50,4 x 4,9 x 31,05 cm

Hmotnost

2,6 kg (Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: –5 až +15°

Certifikace a soulad s předpisy MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; UL; VCCI;
MEPS (Vietnam); WEEE; ISC
Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti

Co je obsaženo v krabici

Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel VGA

Záruka

Jednoletá záruka se zákaznickou podporou HP.
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54,61cm (21,5") monitor HP N223
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
3 roky standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s
reakcí následující pracovní den
v místě instalace

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UD950E

Specifikace

54,61cm (21,5") monitor HP N223
Poznámky pod čarou se zprávami
Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Montážní prvky se prodávají zvlášť. Volitelné příslušenství se prodává samostatně.
Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti najdete na stránce www.hp.com/go/cpc.
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Technické specifikace zřeknutí
1

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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