גיליון נתונים

צג HP 22w
מלוטש ,מדהים ומספק ערך
רציני

צג  IPSזה ,עם רזולוציה של
 Full HDועיצוב ללא שוליים
כמעט ,מספק את השילוב
המושלם של צורה עם
פונקציונליות בעלות נמוכה
יותר משניתן לצפות .חבר
בקלות את המחשב הנייד או
השולחני שלך ,ותיהנה מחוויית
מסך גדול עבור כל התוכן
האהוב עליך.
1

מראה מלוטש .תצוגה ממכרת.
● הענק לשולחן העבודה שלך תוספת חדשה דקה ומלוטשת .כמעט ללא שוליים משלושה צדדים ,עיצוב
המיקרו-קצה מספק שטח מסך גדול יותר בפחות מקום  -מושלם להתקנות של ריבוי מסכים.
איכות מדהימה מכל זווית
●
צפה ,ותיהנה מהתוכן שלך ב 1Full HD-יפהפה ,מכל זווית .מסך  IPSזה בגודל  53.61ס"מ )21.5
אינץ'( באלכסון מספק  178זוויות צפייה לחוויית בידור מקיפה.
קישוריות מודרנית
●
נצל בקלות את מלוא היתרונות של מסך  .Full HDעם יציאות  VGAו ,HDMI-החיבור של צג זה
למחשב הנייד או השולחני שלך היא פעולה חלקה לגמרי.
כולל
● כמעט ללא מסגרת מסביב לצג ,ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות
של צגים מרובים.
●
לא משנה היכן אתה עומד ,צג  IPSשל  HPמספק תמונות ברורות ומלאות חיים .טכנולוגיית IPS
מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד .באפשרותך ליהנות מאותה
חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.
● קטעי וידאו ומשחקים מתעוררים לחיים עם פחות הפרעות או טשטוש לקבלת משחק מציאותי יותר עם
זמן תגובה חלק של  5אלפיות השנייה  -אפור לאפור.
●
היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג
מדהים זה באיכות .FHD

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD
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גודל תצוגה

 54.6ס"מ )"(21.5

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.247מ"מ

זמן תגובה לרענון

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור

בהירות

250 cd/m²

יחס ניגודיות

 1000:1סטטי;  5M:1דינמי

אות כניסת וידאו

יציאת  ;VGAיציאת ) HDMIעם תמיכת (HDCP

רזולוציה

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 80 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  60הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; אנטי-סטטי;

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5 :עד +23°

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב -6050-הרץ; צריכת חשמל 21 :ואט לכל היותר 17 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 54.6 :ס"מ )" ;(21.5רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

תפריט; פלוס )" ("+הכניסה הפעילה הבאה; מינוס )" / ("-מצבי תצוגה; אישור; מידע; הפעלה/כיבוי; בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת הזנה; בקרת תמונה; ניהול; שפה;
יציאה

ממדים )ר  xע  xג(

 38.08 x 17.63 x 48.97ס"מ )עם מעמד(;  29.37 x 5.14 x 48.97ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 3.11ק"ג )עם מעמד(;  2.75ק"ג )ללא מעמד(

אישורים ותאימות

 ;TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM ;CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307אוקראינה; מרוקו; KCC; MEPS ;WEEE
וייטנאם;  MEPSאוסטרליה; PSB; Energy Star 7.0

צבע מוצר

Black Onyx

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIתקליטור )כולל מדריך למשתמש ,אחריות ,מנהלי התקן(

מידע להזמנה
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