Folha de Dados

Monitor HP 22kd de 54,61 cm (21,5 pol.)

Qualidade brilhante.
Preço inteligente.
A resolução Full HD oferece ao
seu conteúdo um estímulo
empolgante. Desfrute desta
visualização impressionante
num monitor de 54,61 cm
(21,5 pol.) na diagonal que
combina um design elegante
e compacto com
funcionalidades essenciais, a
um preço que todos podem
adorar.
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Simplesmente deslumbrante
● Agora pode desfrutar de uma experiência de entretenimento e produtividade melhoradas com a
impressionante qualidade de imagem, cores nítidas do Full HD e uma razão de contraste dinâmica
de 6M:1. E com portas VGA e DVI, ligar-se a dispositivos de entretenimento é extremamente rápido
e simples.1
Liberte o espaço da sua secretária
● Mantenha o seu espaço de trabalho organizado e sem confusão, graças a um design compacto e
apelativo e a uma fonte de alimentação interna que elimina a necessidade de um adaptador
volumoso.
A escolha mais ecológica
● Concebido com uma retroiluminação sem mercúrio e vidro sem arsénio, este monitor com
certificação ENERGY STAR®2 e registo EPEAT® Silver3 ajuda a reduzir o consumo de energia para que
possa poupar nos custos.
Características
● Ajuste o ecrã de acordo com a sua preferência, graças a uma inclinação de 5° para a frente ou 20°
para trás.
● Obtenha tudo aquilo de que necessita num conjunto elegante. Com apenas uma ligação à parede
poderá eliminar o aglomerado de cabos. O design fino proporciona-lhe mais espaço para uma
experiência informática melhorada.
● Alargue a proteção para além da garantia limitada standard com suporte disponível 7 dias por
semana e reparações rápidas. Descontraia e confie num serviço fiável e no facto de poder contar
com a sua tecnologia.5
● Descontraia e trabalhe com confiança com uma garantia limitada HP standard de 1 ano (varia
consoante o país). São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.6

É necessário conteúdo Full HD (FHD) para visualizar imagens FHD.
ENERGY STAR® é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.).
Os modelos EPEAT® Silver deste produto estão disponíveis onde a HP regista computadores de secretária para consumidores.
4 Fácil inclinação de 5° para a frente ou 20° para trás
5 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo da localização geográfica. São aplicáveis restrições e limitações. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. Para
obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/carepack-services.
6 Inclui uma garantia limitada HP standard de 1 ano
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Folha de Dados

Monitor HP 22kd de 54,61 cm (21,5 pol.)

Tamanho do ecrã

54,61 cm (21,5 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

Retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,248 mm

Tempo de resposta de actualização

5 ms on/off

Luminosidade

200 cd/m²

Relação de contraste

600:1 estático; 6000000:1 dinâmico

Ângulo de visualização

90° na horizontal; 65° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 DVI-D (com suporte HDCP)

Resolução

1920 x 1080 a 60 Hz

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 80 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 76 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +20°

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 100 a 240 V CA entre 50 a 60 Hz; Consumo de energia: 31 W no máximo, 27 W normal; Modo de espera: < 0,5 W
Eficiência energética

Ecrã diagonal visível: 54,61 cm (21,5 pol.); Resolução do ecrã: 1920 x 1080 a 60 Hz

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Luminosidade; Contraste; Controlo de cor; Controlo de imagem; Ligar/Desligar; Menu; Gestão; Informação; Sair

Dimensões (l x p x a)

50,76 x 22,34 x 38,25 cm (com suporte); 50,76 x 4,82 x 32,29 cm (sem suporte)

Peso

3,59 kg (com suporte); 3,2 kg (sem suporte)

Amplitude Térmica em Funcionamento

5° a 35°C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20% a 70% (sem condensação)
Amplitude Térmica de Armazenamento

-20° a 60°C

Intervalo Humidade de Não Funcionamento

20% a 90%

Certificações e conformidades

CB; CE; Marcação FCC; ErP; CSA; C-UL; Marcação C-ETL; UL; CSA-NTRL; Marcação ETL-NRTL; ICES; S-Mark Argentina; VCCI Japão; CCC; CEL China; BSMI Taiwan; Bauart;
ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certificado EEI; IS 1121; SASO; SABS
IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; Marcação KC; Marcação KCC; Marcação PSB; Marcação ISC; C-Tick; Certificação TCO; SmartWay Transport Partnership (apenas América
do Norte);

Cor de produto

Preto

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação CA (1,5 m), cabo VGA (1,5 m), CD (inclui manual do utilizador, garantia e unidades), Cartaz de Configuração

Montagem VESA

Sim

Informações para encomendas

T3U87AA#A2N: 889894677310; T3U87AA#ABB: 889894537676; T3U87AA#ABT: 889894677273; T3U87AA#ABU: 889894677242; T3U87AA#ABV: 889894677297;
T3U87AA#ABY: 889894677266; T3U87AA#ACQ: 889894677280; T3U87AA#ACQ: 889894677280; T3U87AA#UUG: 889894677303; T3U87AA#UUZ: 889894677259

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada
como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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