Specifikace

Monitor HP 22w

Elegantní, ohromující a
skutečně hodnotný
S rozlišením Full HD a téměř
bezokrajovým designem tento
monitor s panelem IPS nabízí
dokonalou kombinaci tvaru a
funkčnosti za méně, než byste
čekali. Snadno připojíte svůj
přenosný nebo stolní počítač
a prohlédnete si oblíbený
obsah na velké obrazovce.
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Elegantní vzhled. Podmanivé zobrazení.
● Pořiďte si na stůl tenký, elegantní nový doplněk. Prakticky bezokrajový design na třech stranách a
minimální rámeček kolem obrazovky zvětšují zobrazovací plochu, ale ne prostor – perfektní volba
pro spojení několika monitorů k sobě.
Úžasná kvalita z jakéhokoli úhlu
● Sledujte a užívejte si zobrazovaný obsah v nádherném rozlišení Full HD1 z libovolného úhlu. Tento
53,61cm (21,5“) monitor má displej IPS a pozorovací úhly 178°, aby vám nabídl podmanivou zábavu.
Moderní možnosti připojení
● Využijte výhod obrazovky Full HD naplno. Pomocí portů VGA a HDMI tento monitor můžete
bezproblémově připojit ke svému přenosnému nebo stolnímu počítači.
Funkce
● Provedení prakticky bez rámečku a velmi široké pozorovací úhly umožňují bezchybné uspořádání s
několika dalšími monitory.
● Monitor HP s technologií IPS poskytuje jasné, živé zobrazení bez ohledu na to, kde stojíte.
Technologie IPS zajišťuje přesné a konzistentní podání obrazu napříč spektrem velmi širokých
pozorovacích úhlů. Dopřejte si stejně široké pozorovací úhly jako na špičkových tabletech a mobilních
telefonech.
● S rychlou dobou odezvy 5 ms (šedá-šedá) budou vaše videa a hry vypadat skutečněji, bez známek
zasekávání nebo rozmazání obrazu.
● Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.
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K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

Specifikace

Monitor HP 22w

Velikost monitoru

54,6 cm (21,5")

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Rozteč pixelů

0,247 mm

Doba odezvy

5 ms (šedá – šedá)

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000 : 1 statický; 5 000 000 : 1 dynamický

Signál videovstupu

1 port VGA; 1 port HDMI (s podporou HDCP)

Rozlišení

FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 80 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 60 Hz

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až + 23°

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 21 W, typická 17 W; Pohotovostní režim: 0,5 W

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: A; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 54,6 cm (21,5"); Rozlišení obrazovky: FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Nabídka; Plus („+“) další aktivní vstup; Mínus („-“) režimy zobrazení; OK; Informace; Napájení; Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání vstupů; Ovládání obrazu; Správa;
Jazyk; KONEC

Rozměry (š x h x v)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (s podstavcem); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (bez podstavce)

Hmotnost

3,11 kg (s podstavcem); 2,75 kg (bez podstavce)

Certifikace a normy

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ukrajina; Maroko; WEEE; KCC; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrálie); PSB;
Certifikace Energy Star 7.0

Barva produktu

Černá Onyx

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Obsah krabice

Napájecí kabel; Kabel HDMI; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Informace o objednávce

1CA83AA#ABB: 190781125051; 1CA83AA#A2N: 190781125136; 1CA83AA#ABT: 190781125099; 1CA83AA#ABU: 190781125068; 1CA83AA#ABV: 190781125112;
1CA83AA#ABY: 190781125082; 1CA83AA#ACQ: 190781125105; 1CA83AA#UUG: 190781125129; 1CA83AA#UUZ: 190781125075
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