Veri sayfası

HP 22w Ekran

Şık, çarpıcı ve ciddi
avantajlı
Full HD çözünürlük ve
neredeyse kenarlıksız
tasarımıyla bu IPS ekran form
ve işlevin mükemmel
birleşimini hayal
edebileceğinizden daha düşük
bir fiyata sunar. Kolayca
dizüstü veya masaüstü
bilgisayarınıza takın ve tüm en
sevdiğiniz içerikleriniz için
büyük ekran deneyiminin
keyfini çıkarın.
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Şık görünüm. Sarmalayan görüntü.
● Masanıza ince, şık yeni bir ekleme yapın. Üç tarafı neredeyse kenarlıksız olan mikro kenarlı tasarım
daha az alanda daha fazla ekran alanı sağlar, çoklu ekran kurulumları için idealdir.
Her açıdan mükemmel kalite
● İçeriklerinizi her açıdan güzel Full HD1 ile izleyip keyfini çıkarın. Bu 53,61 cm (21,5’’) diyagonal IPS
ekran, kapsayıcı bir eğlence deneyimi için 178 derecelik görüntüleme açılarına sahiptir.
Modern bağlantı
● Full HD ekrandan kolayca tam olarak yararlanın. VGA ve HDMI bağlantı noktalarıyla bu ekran dizüstü
veya masaüstü bilgisayarınızı bağlamayı tamamen sorunsuz hale getirir.
Özellikler
● Neredeyse ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu
monitör kullanımının yerini alır.
● Nereye koyarsanız koyun, HP IPS monitör net ve canlı görüntüler sunar. IPS teknolojisi, son derece
geniş bir görüş yelpazesinde görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar. Yalnızca en iyi tablet ve mobil
aygıtlarda elde edebileceğiniz geniş görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarın.
● Daha gerçekçi bir oynatma deneyimi sunan 5 milisaniyelik pürüzsüz gri-gri yanıt süresi sayesinde
videolar ve oyunlar daha az takılma ve bulanıklıkla canlanır.
● Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesiyle mükemmel görsellere ve net
görüntülere hazır olun.
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Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
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Ekran boyutu

54,6 cm (21,5 inç)

En boy oranı

16:9

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Piksel

0,247 mm

Yenileme yanıt süresi

5 ms gri-gri

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1000:1 statik; 5M:1 dinamik

Video giriş sinyali

1 VGA; 1 HDMI (HDCP desteği ile)

Çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

80 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

60 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Düzlem içi geçiş; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Antistatik

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +23°

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen arkadan aydınlatmalı LED ekran; Arsenik İçermeyen Ekran Camı

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 21W maksimum, 17W tipik; Bekleme modu: 0,5W

Enerji verimliliği

Görünür ekran diyagonal: 54,6 cm (21,5 inç); Ekran çözünürlüğü: FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü; Artı ("+") Sonraki Etkin Giriş; Eksi ("-") Görüntüleme Modları; Tamam; Bilgi; Güç; Parlaklık; Kontrast; Renk Denetimi; Giriş Denetimi; Görüntü Denetimi; Yönetim; Dil;
ÇIKIŞ

Boyutları (e x d x y)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (ayaklı); 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (ayaksız)

Ağırlık

3,11 Kg (ayaklı); 2,75 Kg (ayaksız)

Sertifikalar ve uyumluluklar

CE; CB; MSIP; ICES; CCC; CEL; ISC; VCCI; FCC; BSMI; ISO9241-307; TUV-S; NOM; cTUVus; EAC; RCM; Ukrayna; Fas; AEEE; KCC; Vietnam MEPS; Avustralya MEPS; PSB; Energy
Star 7.0

Ürün rengi

Siyah Oniks

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; HDMI kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir)

Sipariş bilgileri

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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