Dataark

HP 22w-skærm

Elegant, imponerende og
rigtig meget for pengene
Med Full HD-opløsning og et
design næsten uden kanter er
denne IPS-skærm den
perfekte kombination af form
og funktion til en lavere pris,
end du havde forestillet dig.
Du kan nemt tilslutte din
bærbare eller stationære pc
og nyde dit foretrukne indhold
på den store skærm.
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Elegant design. Opslugende billedkvalitet.
● Giv dit skrivebord en ny tynd og elegant skærm. Der er næsten ingen kant på tre sider, så du får
meget mere skærm på mindre plads – perfekt, hvis du bruger flere skærme.
Flot kvalitet fra alle vinkler
● Du kan se og nyde dit indhold i flot Full HD1 fra alle vinkler. Med denne IPS-skærm på 21,5" (53,61
cm) (diagonalt) med en synsvinkel på 178 grader får du en stor underholdningsoplevelse.
Mange tilslutningsmuligheder
● Du får nemt fuldt udbytte af Full HD-skærmen. Med VGA- og HDMI-porte kan denne skærm uden
problemer sluttes til din bærbare eller stationære computer.
Fremhævede funktioner
● Der er næsten ingen kant omkring skærmen, så du får ultrabred visning og kan nyde et samlet
billede på flere skærme.
● Uanset hvor du står, kan du se HP IPS-skærmens klare og levende billeder helt tydeligt.
IPS-teknologien giver nøjagtig billedgengivelse og ensartethed på tværs af det ultrabrede
skærmbillede. Få den samme vide billedoplevelse som på førsteklasses tablet-pc'er og
mobilenheder.
● Den jævne overgang for grå til grå med en svartid på 5 ms gør dine videoer og spil levende og mere
realistiske med mindre hakken og færre uklarheder.
● Forbered dig på fantastiske og klare billeder i uforglemmelig kvalitet på denne enestående
FHD-skærm.

1

Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.

Dataark

HP 22w-skærm

Skærmstørrelse

54,6 cm (21,5")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Pixel pitch

0,247 mm

Opdateringstid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5 mio.:1 dynamisk

Videoindgangssignal

1 VGA; 1 HDMI (med HDCP-understøttelse)

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 80 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 60Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; IPS-teknologi (In plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Antistatisk

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktion: -5 til +23°

Miljøspecifikationer

LED-baggrundslys uden kviksølv; Skærmglas uden arsen

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V AC ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 21 W, typisk 17 W; Standbytilstand: 0,5 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A; Synlig skærm målt diagonalt: 54,6 cm (21,5"); Skærmopløsning: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Menu; Plus ("+"); Næste aktive input; Minus ("-"); Visningstilstande; OK; Oplysninger; Tænd/sluk; Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Indgangsstyring; Billedstyring;
Administration; Sprog; AFSLUT

Mål (b x d x h)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (med fod); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (uden fod)

Vægt

3,11 kg (med fod); 2,75 kg (uden fod)

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ukraine; Marokko; WEEE; KCC; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien; PSB;
Energy Star 7.0

Produktfarve

Onykssort

Garanti

Beskyttet af HP's begrænsede standardgaranti på 1 år

Indhold

Netledning; HDMI-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere)

Bestillingsinformation

1CA83AA#ABY: 190781125082
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