Datablad

HP 22er 21,5-tumsskärm

Omöjligt tunn.
Oemotståndligt pris.
Vår tunnaste LCD-skärm
någonsin har en elegant
design som är skonsam för
ögonen. Och den tydliga,
verklighetstrogna vyn från så
gott som alla vinklar kan fås
till ett särdeles överkomligt
pris.
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Vår tunnaste LCD-skärm någonsin
● Banbrytande tunn med iögonfallande design. Med hjälp av utmärkt innovationsförmåga och extra
stark lättmetall har vi skapat vår tunnaste LCD-skärm någonsin.1
Fantastisk från kant till kant
● Med ultravida visningsvinklar och en klar upplösning på 1 920 x 1 0802 ger denna
kant-till-kant-skärm utbredd underhållning då flera skärmar används sömlöst.
Verklighetstrogna färger
● Du får en makalöst livfull bild tack vare färger som ser ut precis som i verkligheten. Technicolor
Color-certifieringen garanterar noggrann färgåtergivning varje gång.
Höjdpunkter
● Utan någon ram som omger bildskärmen får du en bildupplevelse med riktigt breda
betraktningsvinklar som är idealisk för montering av flera bildskärmar.
● Livfulla detaljer från praktiskt taget alla platser med jämna färger och bildskärpa som är konstant i
alla 178°-betraktningsvinklar horisontellt och vertikalt på en superbred skärm.
● Förbered dig på kraftfulla och skarpa bilder med den oförglömliga kvaliteten hos denna
imponerande FHD-skärm.1
● HP Enhance+-upplösningen ger förbättrad bildkvalitet med avancerad brusreducering för skarpare,
tydligare bilder. Det avancerade brusfiltret förstärker upplevelsen av dina foton, videor och spel
genom att minska överexponering.3

6,3 mm vid sin tunnaste punkt.
Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
Resultatet kan variera beroende på originalbildens (bild, foto eller video) visningskvalitet och på skillnaden mellan skärmens tidigare inställningar och det nya läget HP Enhance+.
4 Färger kan variera beroende på region.
5 EPEAT Silver-registrerade modeller av den här produkten är tillgängliga där HP registrerar konsumentdatorer [stationära/bärbara/plattor/bildskärmar/allt-i-ett-datorer*]. Endast tillgänglig i USA.
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Datablad

HP 22er 21,5-tumsskärm

Bildskärmsstorlek

54,61 cm (21,5 tum)

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

IPS m LED-bakgrundsbelysning

Pixelstorlek

0,247 mm

Svarstid för uppdatering

7 ms grått till grått

Ljusstyrka

250 cd/m²

Bildkvot

1 000:1 statiskt; 10M:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Videoinsignal

1 VGA; 1 HDMI (med stöd för HDCP)

Upplösning

1920 x 1080 vid 60 Hz

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 80 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 60 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; In Plane Switching (IPS); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +25 °

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt glas i bildskärm

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Elförbrukning: 21 W maximalt, 20 W normalt; Vänteläge: < 0,3 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A; Synlig skärm (diagonalt): 54,61 cm (21,5 tum); Energiförbrukning i påslaget läge: 18 W; Årlig energiförbrukning: 26 kWh; Uppehåll: 0,2 W;
Energiförbrukning (OFF-läge): 0,17 W; Skärmupplösning: 1920 x 1080 vid 60 Hz

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Meny/ok; Information/”-”; Inmatning/”+”; Auto/QV/Avsluta; Ström; Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Bildkontroll; Hantering; Språk

Yttermått (b x d x h)

49,78 x 18,35 x 38,45 cm (med stativ); 49,78 x 3,52 x 30,16 cm (utan stativ)

Vikt

2,44 kg (med stativ); 2,07 kg (utan stativ)

Driftstemperatur

5 °till 35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 %

Förvaringstemperatur

−20 °till 60 °C

Luftfuktighet vid förvaring

5 %~95 %

Certifieringar och överensstämmelser

CB; CE; TUV-BAUART; ISO 9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-märkt; VCCI; CCC; CEL i Kina; BSMI; KCC; KC; E-vänteläge; EUP lot 6 och lot 5; GEMS; MEPS; UKRAINIA; HRN N
N0.201; EAC; IEC 60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C-Tick

Produktens färg

Natural silver (framsida och stativ) och blizzard white (baksida)

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ursprungsland

Kina

Förpackningens innehåll

Strömkabel 1,9 m; Strömadapter 1,0 m; HDMI-kabel 1,8 m; CD (inklusive användarhandbok, garanti och drivrutiner), ingen CD för NA-regionen;
Snabbinstallationsanvisningar; Telefonkort; Tryckt garantihäfte (landsspecifikt)

VESA-fäste

NEJ

Beställningsinfo

T3M72AA#A2N: 190781003786; T3M72AA#ABB: 190781003700; T3M72AA#ABT: 190781003748; T3M72AA#ABU: 190781003717; T3M72AA#ABV: 190781003762;
T3M72AA#ABY: 190781003731; T3M72AA#ACQ: 190781003755; T3M72AA#UUG: 190781003779; T3M72AA#UUZ: 190781003724
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