Veri sayfası

HP N223 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Günlük işler için bütçe dostu

Keskin 1920 x 1080 çözünürlüğe
sahip Full HD N223 54,61 cm (21,5
inç) Monitörde net detayların
keyfini çıkarın. Kolay
bağlanabilirliği, uyarlanabilirliği ve
uygun fiyatıyla günlük işler için
idealdir.

Net, ayrıntılı görüntüler
● Çalışmalarınızı Full HD 1920 x 1080 çözünürlükteki 54,61 cm (21,5 inç) diyagonal ekranda ve keskin, net bir
görüntü deneyimi için 10M:1 Dinamik Kontrast Oranında görün.1
Çalışma alanınızda konfor yaratın
● Özelleştirilebilir eğim ayarı, dahili güç kaynağı ve ekranı bir duvara, kola veya standa monte etmek için ürünle
birlikte verilen 100 mm VESA deseniyle elde edeceğiniz montaj özellikleriyle rahat bir çalışma alanı oluşturun.2
Kolay bağlanabilirlik
● Dijital erişim ve eski sistem uyumluluğu için merkezi HDMI ve VGA bağlantı noktalarıyla aygıtları kolayca bağlayın.
Özellikler
● ENERGY STAR® sertifikalı, akıllı ve enerji tasarrufu sağlayan bir tasarımla güç tüketimini azaltarak maliyetleri
düşürün. Ekran, cıva içermeyen arka ışığa ve arsenik içermeyen ekran camına da sahiptir.
● 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.3
● Tümleşik düşük mavi ışık işleviyle içerikleri gündüz veya gece saatlerinde rahatça görüntüleyin. TÜV Rheinland
sertifikasına sahip HP N223, en iyi görüntüleme deneyimi için mavi ışık seçeneğini dilediğiniz şekilde kolayca açıp
kapatabilmenizi sağlar.
● Çalışmanıza titreme olmadan daha iyi odaklanmanızı sağlayan titreşimsiz monitörle, keskin ve akıcı hareketleri
algılayın.
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HP N223 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

3WP71AA, 3WP71AS

Monitör boyutu (diyagonal)

54,6 cm (21,5 inç)

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı TN

Etkin Panel Alanı

47,66 x 26,81 cm;

Izlenebilir açı

90° yatay; 65° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

600:1 statik; 10000000:1 dinamik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

16:09

Gerçek çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Antistatik

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") / Giriş Denetimi; Güç

Giriş sinyali

1 HDMI (HDCP desteği ile); 1 VGA

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Etkin Panel Alanı: 47,66 x 26,81 cm; Güç Tüketimi tanımı: 20 W (maksimum), 18 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: FHD (60 Hz'de 1920 x
1080)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G 50,4 x 4,9 x 31,05 cm
x D)
Ağırlık

2,6 kg (Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +15°

Belgeler ve Uyumluluk

Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; UL; VCCI;
Vietnam MEPS; AEEE; ISC

Çevresel

Arsenik içermeyen ekran camı; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları

Kutunun içeriği

AC güç kablosu; Belgeler; VGA kablosu

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti
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HP N223 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
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: UD950E
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HP N223 54,61 cm (21,5 inç) Monitör
Mesaj Altbilgileri
Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
Montaj donanımı ayrı satılır. Seçenekler ayrı satılır.
HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu
olabilir. Bilgi için www.hp.com.tr/carepack adresine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
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