Fişă tehnică

Afişaj HP 22w

Modern, uimitor, de o
valoare importantă
Cu o rezoluţie Full HD şi un
design aproape fără ramă,
acest afişaj IPS asigură
combinaţia perfectă dintre
formă şi funcţii, la un preţ mai
mic decât v-aţi imagina.
Conectaţi cu uşurinţă laptopul
sau desktopul şi bucuraţi-vă
de un ecran mare pentru tot
conţinutul preferat.
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Aspect atractiv. Vizualizare captivantă.
● Puneţi pe birou un design elegant şi subţire. Aproape fără ramă pe trei laturi, designul cu
micro-margini oferă un ecran mai mare într-un spaţiu mai mic – perfect pentru configuraţii cu mai
multe afişaje.
Calitate excelentă din orice unghi
● Priviţi şi bucuraţi-vă de conţinut pe minunatul Full HD1, din orice unghi. Acest ecran IPS cu diagonală
de 53,61 cm (21,5’’) are un unghi de vizualizare de 178 de grade, pentru o experienţă de
divertisment extinsă.
Conectivitate modernă
● Beneficiaţi la maxim de ecranul Full HD. Cu porturile VGA şi HDMI, acest afişaj se conectează fără
probleme la laptop sau desktop.
Beneficii
● Neavând practic ramă în jurul afişajului, există posibilitatea utilizării mai multor monitoare, pentru o
experienţă de vizualizare pe un spaţiu lărgit.
● Indiferent unde stai, un monitor IPS HP oferă imagini clare, pline de viaţă. Tehnologia IPS asigură
acurateţe şi consistenţă imaginilor, pe întregul unghi de vizualizare foarte larg. Bucură-te de aceeaşi
experienţă de vizualizare largă de la tabletele şi dispozitivele mobile premium.
● Filmele şi jocurile sunt redate cu mai puţine neclarităţi, mai realist, graţie timpului de răspuns
gri-la-gri de 5 milisecunde.
● Fiţi pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate impresionantă, ale acestui afişaj FHD
uimitor.
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Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).

Fişă tehnică

Afişaj HP 22w

Dimensiune ecran

54,6 cm (21,5")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

IPS iluminat din fundal cu w/LED-uri

Dimensiune pixel

0,247 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

5 ms gri la gri

Luminozitate

250 cd/m²

Rată contrast

1000:1 static; 5M:1 dinamic

Semnal de intrare video

1 VGA; 1 HDMI (cu suport HDCP)

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Antireflexie; tehnologie IPS; selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator; antistatic

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: -5 – +23°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 21W maximum, 17W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Eficienţă energetică

Diagonală ecran vizibil: 54,6 cm (21,5"); Rezoluţie ecran: FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Meniu; plus („+”) Următoarea intrare activă; minus („-”) Moduri vizualizare; OK; informaţii; alimentare; luminozitate; contrast; control culori; control intrare; control imagine;
gestionare; limbă; IEŞIRE

Dimensiuni (L x A x î)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (cu suport); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (fără suport)

Greutate

3,11 Kg (cu suport); 2,75 Kg (fără suport)

Certificări şi conformităţi

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

Culoarea produsului

Onix negru

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a.; cablu HDMI; CD (include ghidul utilizatorului, garanţie, drivere)

Informaţii de comandă

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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