Záznamový list

Monitor HP 22kd s uhlopriečkou 54,61 cm
(21,5")
Vynikajúca kvalita.
Rozumná cena.
Rozlíšenie Full HD zlepší váš
obsah vzrušujúcim
spôsobom. Vychutnajte si
pôsobivé sledovanie na
obrazovke s uhlopriečkou
54,61 cm (21,5") spájajúcej
elegantný a kompaktný dizajn
s dôležitými funkciami za
cenu, ktorú si každý zamiluje.
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Jednoducho úžasná
● Zábavu a produktivitu môžete teraz zintenzívniť s pozoruhodnou kvalitou, ostrými farbami s
rozlíšením Full HD a dynamickým kontrastom v pomere 6 miliónov : 1. S portmi VGA a DVI je
pripojenie rýchle a jednoduché.1
Uvoľnite si miesto na stole
● Pomôže vám udržať si poriadok na pracovisku. Má kompaktný, atraktívny dizajn a interný zdroj
napájania, ktorý eliminuje potrebu objemného zdroja napájania.
Ekologickejšia voľba
● Táto obrazovka bola navrhnutá s podsvietením bez obsahu ortuti a sklom bez arzénu. Má certifikáty
ENERGY STAR®2 a EPEAT® Silver3 a znížením spotreby pomáha šetriť náklady.
Funkcie
● Nastavte si sklon obrazovky podľa svojich preferencií o 5° dopredu alebo o 20° dozadu.
● Získajte všetko, čo potrebujete, v jednom elegantnom balení. Len jeden kábel vedúci k stene
eliminuje spleť káblov. Tenký dizajn vám poskytuje viac priestoru pre vylepšenú prácu s počítačom.
● Rozšírte ochranu nad rámec štandardnej obmedzenej záruky s podporou 7 dní v týždni a
urýchlenými opravami. Získajte istotu spoľahlivých služieb a možnosť spoľahnúť sa na svoje
technológie.5
● Získajte istotu a pracujte bez obáv so štandardnou ročnou obmedzenou zárukou spoločnosti HP (líši
sa v závislosti od krajiny). Platia určité obmedzenia a výnimky.6

Prezeranie obrázkov Full HD (FHD) vyžaduje obsah s rozlíšením FHD.
ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka Úradu pre ochranu životného prostredia v USA.
Modely EPEAT® Silver tohto produktu sú dostupné na miestach registrácie spotrebiteľských stolných počítačov.
4 Jednoduché nakláňanie o 5° dopredu alebo 20° dozadu.
5 Úrovne služby a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Platia určité obmedzenia. Servis sa začína dňom nákupu hardvéru. Podrobnosti nájdete na stránke
http://www.hp.com/go/carepack-services.
6 Štandardná ročná obmedzená záruka spoločnosti HP.
1
2
3

Záznamový list

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

Veľkosť obrazovky

54,61 cm (21,5")

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

Podsvietenie LED

Veľkosť pixelu

0,248 mm

Obnovovací čas odozvy

5 ms zap/vyp

Jas

200 cd/m²

Pomer kontrastu

600:1 statický; 6 000 000:1 dynamický

Uhol pohľadu

90° vodorovne; 65° vertikálne

Signál vstupu videa

1x port VGA; 1x port DVI-D (s podporou HDCP)

Rozlíšenie

1 920 x 1 080 pri 60 Hz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) Až do 76 Hz
Charakteristika displeja

antireflexný; výber jazyka; podsvietenie LED; ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; programovateľné používateľom

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +20°

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu; nízky obsah halogenidov

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Sieťové napätie: 100 – 240 V (striedavý prúd) pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 31 W (maximálne), 27 W (typicky); Pohotovostný režim: < 0,5 W

Energetická efektivita

Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 54,61 cm (21,5"); Rozlíšenie obrazovky: 1 920 x 1 080 pri 60 Hz

Možnosti ovládania displeja

Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie obrazu; Napájanie; Ponuka; Správa; Informácie; Skončiť

Rozmery (š x h x v)

50,76 x 22,34 x 38,25 cm (so stojanom); 50,76 x 4,82 x 32,29 cm (bez stojana)

Hmotnosť

3,59 kg (so stojanom); 3,2 kg (bez stojana)

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5 ° – 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 % – 70 % (bez kondenzácie)
Rozsah skladovacích teplôt

-20 ° – 60 °C

Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu

20 % – 90 %

Certifikáty a povolenia

CB; CE; Značka FCC; ErP; CSA; C-UL; Značka C-ETL; UL; CSA-NTRL; Značka ETL-NRTL; ICES; S-Mark (Argentína); VCCI (Japonsko); CCC; CEL (Čína); 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; Certifikát EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC
60950-1; NOM-019-SCFI-1998; Značka KC; Značka KCC; Značka PSB; Značka ISC; C-Tick; Certifikácia TCO; SmartWay Transport Partnership (len Severná Amerika);

Farba produktu

Čierna

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel (1,5 m), kábel VGA (1,5 m), disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače), inštalačný leták

Montážny systém VESA

Áno

Informácie o objednávaní

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

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
marec 2016

