Podatkovni list

Monitor HP N223 z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)
Primeren za vsak žep in vsakodnevno poslovanje

Uživajte v ostrih podrobnostih na
monitorju N223 z diagonalo 54,61
cm (21,5 palca) s polno visoko
ločljivostjo 1920 x 1080. Priročno
povezovanje, prilagodljivost in
ugodna cena so idealni za
vsakodnevno poslovanje.

Jasna in ostra slika
● Oglejte si svoje delo na velikem zaslonu z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca), s polno visoko ločljivostjo 1920 x
1080 in dinamičnim kontrastnim razmerjem 10.000.000 : 1, ki zagotavlja ostre podrobnosti.1
Poskrbite za udobje v delovnem prostoru
● Ustvarite udoben delovni prostor s prilagodljivim nagibom, vgrajenim napajalnikom in možnostjo namestitve s
priloženim nosilcem, ki ustreza standardu VESA 100 mm, s pomočjo katerega lahko monitor pritrdite na steno,
roko za monitor ali stojalo.2
Priročno povezovanje
● Naprave preprosto povežite s priključkoma HDMI in VGA, ki zagotavljata digitalni dostop in združljivost s
starejšimi napravami.
Posebnosti
● Zmanjšajte porabo energije in skupne stroške s pametno in energetsko učinkovito obliko z oznako ENERGY
STAR®. Zaslon ima tudi osvetlitev od zadaj brez živega srebra in steklo brez arzena.
● Bodite brez skrbi vedoč, da je vaša naložba zaščitena s standardno enoletno omejeno garancijo. Če želite
podaljšati obdobje zaščite, izberite dodatne storitve HP Care Pack.3
● Vgrajena funkcija za nizko raven modre svetlobe zagotavlja udobno gledanje vsebine podnevi ali ponoči. Na
monitorju HP N223 s potrdilom TÜV Rheinland lahko preprosto vklopite ali izklopite možnost modre svetlobe, kot
vam ustreza, da si zagotovite optimalen način gledanja.
● Monitorji brez utripanja, ki omogočajo, da se bolj osredotočite na delo, zagotavljajo ostro in tekoče gibanje.
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Monitor HP N223 z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)
Tabela specifikacij

Številka izdelka

3WP71AA, 3WP71AS

Velikost zaslona (diagonala)

54,6 cm (21,5 palca)

Vrsta prikaza

TN w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

47,66 x 26,81 cm;

Kot gledanja

90° vodoravno; 65° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

600 : 1 statično; 10000000 : 1 dinamično1

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

16 : 09

Privzeta ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; zaščita proti statični elektriki

Nadzor uporabnika

Meni; minus (»–«); plus (»+«)/kontrolnik vnosa; vklop/izklop

Vhodni signal

1 priključek HDMI (s podporo za HDCP); 1 priključek VGA

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 47,66 x 26,81 cm; Poraba energije – opis: 20 W (največ), 18 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: FHD
(1920 x 1080 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

2,6 kg (S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +15°

Certifikat in skladnost

MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); 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

Okolju prijazno

Steklo monitorja brez arzena; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Vsebina škatle

Električni kabel; dokumentacija; kabel VGA

Garancija

Enoletna omejena garancija
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Monitor HP N223 z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
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: UD950E

Podatkovni list

Monitor HP N223 z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca)
Opombe k sporočilom
Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
Oprema za namestitev je naprodaj ločeno. Dodatne možnosti so naprodaj ločeno.
Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na lokacijo, kjer se trenutno nahajate. Storitev začne veljati na dan nakupa strojne
opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite www.hp.com/go/cpc.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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