Folha de Dados

Monitor HP 22w

Elegante e
impressionante. A escolha
certa.
Com uma resolução Full HD e
o design praticamente sem
margens, este monitor com
ecrã IPS é a combinação
perfeita de forma e
funcionalidade por menos do
que possa imaginar. Ligue
facilmente o seu portátil ou
desktop e desfrute de uma
experiência de
entretenimento num ecrã de
grandes dimensões para
todos os seus conteúdos
favoritos.
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Elegante. Envolvente.
● Acrescente à sua secretária algo novo e elegante. O monitor com um design de margens reduzidas
em três lados permite ver mais e ocupar menos espaço, tornando-o perfeito para configurações de
vários ecrãs.
Qualidade brilhante a partir de qualquer ângulo
● Veja e desfrute dos seus conteúdos em Full HD1, a partir de qualquer ângulo. Este monitor com ecrã
IPS de 53.61 cm (21,5 pol.) na diagonal apresenta conteúdos com um campo de visualização de
178º para uma incrível experiência de entretenimento.
Conectividade moderna
● Tire facilmente o máximo partido do monitor com ecrã Full HD. Com portas VGA e HDMI, este
monitor pode ser diretamente ligado ao seu portátil ou desktop.
Características
● Praticamente sem margens em torno do ecrã, este monitor proporciona uma experiência com
ângulo de visualização extremamente amplo e suporta vários monitores.
● Independentemente de onde estiver, um monitor IPS da HP proporciona imagens claras e vívidas. A
tecnologia IPS garante a precisão de imagem e consistência ao longo do espectro de visualização
ultra-amplo. Usufrua da mesma experiência de visualização ampla obtida em dispositivos móveis e
tablets de gama alta.
● Os vídeos e os jogos ganham vida com menos interrupções ou desfocagem, permitindo-lhe
desfrutar de uma experiência de jogo mais realista com uma velocidade de resposta de 8 ms
cinzento para cinzento.
● Esteja preparado para desfrutar de imagens brilhantes e nítidas com a inesquecível qualidade deste
fantástico monitor com ecrã FHD.
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Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.

Folha de Dados

Monitor HP 22w

Tamanho do ecrã

54,6 cm (21,5 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,247 mm

Tempo de resposta de actualização

5 ms cinzento para cinzento

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1000:1 estático; 5M:1 dinâmico

Sinal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 HDMI (com suporte HDCP)

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 80 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 60 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Tecnologia In-plane Switching (IPS); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Antiestático

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5° a +23°

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro do ecrã sem arsénico

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 100-240 V CA (50-60 Hz); Consumo de energia: 21 W (máximo), 17 W (normal); Modo de suspensão: 0,5 W
Eficiência energética

Ecrã diagonal visível: 54,6 cm (21,5 pol.); Resolução do ecrã: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Menu; Mais ("+") Próxima entrada ativa; Menos ("-") Modos de visualização; OK; Informações; Ligar/Desligar; Luminosidade; Contraste; Controlo de cor; Controlo de
entrada; Controlo de imagem; Gestão; Idioma; EXIT

Dimensões (l x p x a)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (com suporte); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (sem suporte)

Peso

3,11 kg (com suporte); 2,75 kg (sem suporte)

Certificações e conformidades

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ucrânia; Marrocos; WEEE; KCC; MEPS (Vietname); MEPS (Austrália); PSB;
Energy Star 7.0

Cor de produto

Preto ónix

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Informações para encomendas

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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