Karta produktu

Ekran HP 22w

Elegancki, oszałamiający i
zapewniający dużą
wartość
Rozdzielczość Full HD i niemal
pozbawiona krawędzi budowa
sprawiają, że ten wyświetlacz
IPS zapewnia idealne
połączenie formy i funkcji w
zaskakująco niskiej cenie.
Ekran można łatwo podłączyć
do laptopa lub komputera
biurkowego i cieszyć się
wielkim wyświetlaczem, na
którym będą prezentowane
wszystkie Twoje treści.
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Elegancki wygląd. Szeroki widok.
● Ustaw na biurku nowe, eleganckie i smukłe urządzenie. Niemal pozbawione ramki urządzenie z
mikrokrawędziami zapewnia większy ekran na mniejszej powierzchni – idealne rozwiązanie dla
konfiguracji obejmujących wiele monitorów.
Doskonała jakość pod każdym kątem
● Ciesz się swoimi treściami, oglądając je na pięknym wyświetlaczu Full HD1, który umożliwia
patrzenie pod każdym kątem. Ten ekran IPS o przekątnej 53,61 cm (21,5″) oferuje 178 kątów
widzenia, które zapewniają wspaniałe wrażenia z gry.
Nowoczesna łączność
● Prosty sposób na wykorzystanie wszystkich zalet ekranu Full HD. Porty VGA i HDMI sprawiają, że
podłączenie tego wyświetlacza do laptopa lub komputera biurkowego jest bezproblemowe.
Obejmuje
● Praktyczny brak ramki otaczającej ekran i wyjątkowo szeroki kąt widoczności ułatwiają tworzenie
konfiguracji składającej się z wielu monitorów.
● Bez względu na pozycję użytkownika monitor HP IPS zapewnia wyraźny, żywy obraz. Technologia
IPS zapewnia precyzyjne wyświetlanie obrazu o stałej jakości dzięki bardzo szerokim kątom
wyświetlania. Jakość obrazu porównywalna z najlepszymi tabletami i urządzeniami przenośnymi
dostępnymi na rynku.
● Filmy i gry nabierają życia i płynności, zapewniając bardziej realistyczne wrażenia z czasem reakcji
od szarości do szarości na poziomie 5 ms.
● Ciesz się wyraźnym obrazem o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.
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Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
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Wielkość wyświetlacza

54,6 cm (21,5'')

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,247 mm

Czas odświeżania

5 ms (od szarości do szarości)

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1000:1 statyczny; 5M:1 dynamiczny

Wejściowy sygnał wideo

1 port VGA; 1 złącze HDMI (z obsługą HDCP)

Rozdzielczość

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 80 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 60 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antystatyczna

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +23°

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 21 W, w typowych warunkach 17 W; Tryb gotowości: 0,5 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A; Przekątna widocznego ekranu: 54,6 cm (21,5''); Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Menu; Plus („+”) następny aktywny sygnał wejściowy; Minus („–”) tryby przeglądania; OK; Informacje; Zasilanie; Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia sygnału
wejściowego; Ustawienia obrazu; Zarządzanie; Język; WYJŚCIE

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

48,97 × 17,63 × 38,08 cm (z podstawą); 48,97 × 5,14 × 29,37 cm (bez podstawy)

Waga

3,11 kg (z podstawą); 2,75 kg (bez podstawy)

Certyfikaty i normy

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ukraina; Maroko; WEEE; KCC; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia; PSB;
Energy Star 7.0

Kolor produktu

Onyksowa czerń

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Przewód zasilania pr. zm.; Przewód HDMI; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki)

Informacje o zamawianiu

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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