Fişă tehnică

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

Calitate excelentă. Preţ
isteţ.
Rezoluţia Full HD oferă
conţinutului o intensitate
captivantă. Bucură-te de
această imagine
impresionantă pe un afişaj cu
diagonală de 54,61 cm
(21,5''), care combină designul
elegant şi compact cu
caracteristicile esenţiale, la un
preţ pe care oricine îl poate
aprecia.
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Pur şi simplu uimitor
● Acum poţi să amplifici divertismentul şi productivitatea, cu calitatea remarcabilă şi culorile clare ale
afişajului Full HD, cu raport de contrast dinamic de 6M:1. Iar cu porturile VGA şi DVI, conectarea este
rapidă şi simplă.1
Eliberezi spaţiul de pe birou
● Menţii spaţiul de lucru organizat şi ordonat cu un design compact şi atrăgător, cu sursă de
alimentare internă, care elimină nevoia de blocuri de alimentare voluminoase.
Cea mai ecologică alegere
● Fiind conceput cu lumină de fundal fără mercur şi sticlă fără arsen, acest afişaj cu certificare ENERGY
STAR®2 şi înregistrat EPEAT® Silver3 contribuie la reducerea consumului de energie.
Beneficii
● Reglezi ecranul în funcţie de preferinţele personale, cu o înclinare de 5° în faţă sau 20° în spate.
● Obţii tot ce ai nevoie într-un pachet elegant. O singură conexiune de perete elimină învălmăşeala de
cabluri. Designul subţire îți oferă mai mult spaţiu, pentru condiţii de lucru îmbunătăţite.
● Extinzi protecţia dincolo de garanţia standard limitată, cu asistenţă de 7 zile pe săptămână şi
reparaţii accelerate. Lucrezi relaxat, având încredere în serviciile fiabile şi în garanţia oferită de
tehnologia în care aţi investit.5
● Fii relaxat şi lucrează cu încredere, beneficiind de o garanţie limitată standard HP de 1 an (variază în
funcţie de ţară/regiune). Se aplică anumite restricţii şi excluderi.6

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
ENERGY STAR® este o marcă comercială înregistrată a Agenţiei pentru Protecţia mediului din S.U.A.
Modelele înregistrate EPEAT® Silver ale acestui produs sunt disponibile acolo unde HP înregistrează computerele de birou pentru consumatori.
4 Înclinare de 5° în faţă sau de 20° în spate
5 Nivelurile de servicii şi timpii de răspuns pentru opţiunile HP Care Pack pot varia în funcţie de locaţia geografică. Se aplică restricţii şi limitări. Serviciul începe de la data achiziţionării hardware-ului. Pentru detalii,
vizitează http://www.hp.com/go/carepack-services.
6 Garanţie limitată standard HP de 1 an
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Fişă tehnică

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

Dimensiune ecran

54,61 cm (21,5")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

Retroiluminare cu LED-uri

Dimensiune pixel

0,248 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

Pornire/oprire în 5 ms

Luminozitate

200 cd/m²

Rată contrast

600:1 static; 6000000:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

90° orizontal; 65° vertical

Semnal de intrare video

1 VGA; 1 DVI-D (cu suport HDCP)

Rezoluţie

1920 x 1080 la 60 Hz;

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 76 Hz

Caracteristici ecran

Antireflexie; selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; controale pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +20°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen; nivel redus halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100-240 V c.a. la 50-60 Hz; consum de energie: 31 W maximum, 27 W obişnuit; mod standby: sub 0,5 W

Eficienţă energetică

Diagonală ecran vizibil: 54,61 cm (21,5"); Rezoluţie ecran: 1920 x 1080 la 60 Hz;

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Luminozitate; contrast; control culori; control imagine; alimentare; meniu; gestionare; informaţii; ieşire

Dimensiuni (L x A x î)

50,76 x 22,34 x 38,25 cm (cu suport); 50,76 x 4,82 x 32,29 cm (fără suport)

Greutate

3,59 kg (cu suport); 3,2 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5° - 35°C

Umiditate de funcţionare

20% - 70% (fără condensare)

Variaţie temperatură stocare

-20° - 60°C

Interval de umiditate pt. nefuncţionare

20% - 90%

Certificări şi conformităţi

CB; CE; marcaj FCC; ErP; CSA; C-UL; marcaj C-ETL; UL; CSA-NTRL; marcaj ETL-NRTL; ICES; marcaj S Argentina; VCCI Japonia; 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; certificat EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC
60950-1; NOM-019-SCFI-1998; marcaj KC; marcaj KCC; marcaj PSB; marcaj ISC; C-Tick; certificat TCO; parteneriat de transport SmartWay – (numai NA);

Culoarea produsului

Negru

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a. (1,5 m), cablu VGA (1,5 m), CD (include ghidul utilizatorului, garanţie, unităţi), poster configurare

Montură VESA

Da

Informaţii de comandă

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

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără
înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor
respectivi.
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