Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 22w

Κομψή, εντυπωσιακή και
με ασυναγώνιστη σχέση
ποιότητας/τιμής
Με ανάλυση Full HD και
σχεδόν ανύπαρκτο πλαίσιο,
αυτή η οθόνη IPS προσφέρει
τον ιδανικό συνδυασμό
εμφάνισης και
λειτουργικότητας, σε τιμή
χαμηλότερη απ' ό,τι θα
φανταζόσασταν. Συνδέστε
εύκολα τον φορητό ή
επιτραπέζιο υπολογιστή σας
και δείτε όλο το αγαπημένο
σας περιεχόμενο
απολαμβάνοντας την
εμπειρία μιας μεγάλης
οθόνης.
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Κομψή εμφάνιση. Καθηλωτική εικόνα.
● Κάντε μια λεπτή και κομψή νέα προσθήκη στο γραφείο σας. Με σχεδόν ανύπαρκτο πλαίσιο στις
τρεις πλευρές, η σχεδίαση micro-edge σάς εξασφαλίζει μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης σε
μικρότερο χώρο, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για διαμορφώσεις πολλών οθονών.
Εξαιρετική ποιότητα από οποιαδήποτε γωνία
● Παρακολουθήστε και απολαύστε το περιεχόμενό σας σε εντυπωσιακή ανάλυση Full HD1, από
οποιαδήποτε γωνία. Αυτή η οθόνη IPS 53,61 cm (21,5") με γωνίες θέασης έως και 178 μοιρών σάς
προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας.
Σύγχρονη συνδεσιμότητα
● Αξιοποιήστε εύκολα όλες τις δυνατότητες της οθόνης Full HD. Χάρη στις θύρες VGA και HDMI, αυτή
η οθόνη προσφέρει άψογη σύνδεση με το φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας.
Χαρακτηριστικά
● Καθώς ουσιαστικά δεν υπάρχει πλαίσιο γύρω από την οθόνη, μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικά
ευρείες γωνίες προβολής και άψογο συνδυασμό πολλών οθονών.
● Όπου κι αν στέκεστε, η οθόνη IPS της ΗΡ σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε ευκρινή και ζωντανή
εικόνα. Η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια εικόνας σε όλο το εξαιρετικά ευρύ
φάσμα προβολής. Απολαύστε την ίδια εμπειρία προβολής που θα σας πρόσφερε ένα tablet ή άλλη
φορητή συσκευή υψηλής κατηγορίας.
● Βίντεο και παιχνίδια ζωντανεύουν χωρίς καθυστέρηση ή θολή εικόνα, για πιο ρεαλιστική εμπειρία,
χάρη στον ομαλό χρόνο απόκρισης των 5 χιλιοστών του δευτερολέπτου (γκρι σε γκρι).
● Προετοιμαστείτε για εντυπωσιακά γραφικά και ευκρινείς εικόνες με την ασυναγώνιστη ποιότητα
αυτής της εκπληκτικής οθόνης FHD.
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Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 22w

Μέγεθος οθόνης

54,6 cm (21,5")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,247 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

5 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1.000:1 στατική; 5.000.000:1 δυναμική

Σήμα εισόδου βίντεο

1 VGA, 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP)

Ανάλυση

FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 80 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 60 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη;
Αντιστατική

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5 έως +23°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100-240 VAC στα 50-60 Hz. Κατανάλωση ρεύματος: 21 W μέγιστη, 17 W τυπική; Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 54,6 cm (21,5"); Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Μενού; Συν ("+") για επόμενη ενεργή είσοδο; Μείον ("-") για λειτουργίες προβολής; OK; Πληροφορίες; Λειτουργία; Φωτεινότητα; Αντίθεση; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος
εισόδου; Έλεγχος εικόνας; Διαχείριση; Γλώσσα; ΕΞΟΔΟΣ

Διαστάσεις (π x β x υ)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (με βάση); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

3,11 kg (με βάση); 2,75 kg (χωρίς βάση)

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307, TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ουκρανία; Μαρόκο; WEEE; KCC; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία
PSB; Energy Star 7.0

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο onyx

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο HDMI; CD (με οδηγό χρήσης, εγγύηση και προγράμματα οδήγησης)

Πληροφορίες παραγγελίας

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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