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דק מאין כמוהו .מחיר שלא ניתן לעמוד בפניו.

קבל את איכות התמונה החדה שאתה משתוקק לקבל עם צג  Micro Edgeדק במיוחד זה הכולל עיצוב אלומיניום השובה את העין וזוויות
צפייה רחבות במיוחד וסוחפות .החל מעיון בתוכן וכלה בהזרמת בידור  -הוא מאפשר לך לראות את העולם שלך בדרך חדשה לגמרי.

עיצוב מושך ודק במיוחד

צג דק במיוחד זה ,העשוי ממתכת קלת משקל וחזקה
במיוחד עם גימור מט ושרף מלוטש ,מכניס לבית
מראה ותחושה מודרניים במחיר ידידותי.

מרהיב מקצה לקצה

עם לוח ה IPS-מלא החיים שלו ,צג  Micro Edgeזה
מספק זוויות צפייה רחבות במיוחד ואיכות תמונה
חדה וברורה .זוהי חוויית צפייה הניתנת להרחבה
ומושלמת להתקנות של שתי תצוגות.

שפע מאפייני בידור

התנסה בהבדל החד והברור שמספקת רזולוציית
 1FHDלכל התוכן שלך .והודות לAMD-
™ ,2FreeSyncהמשחקים במחשב נטולי כל טשטוש
והשהייה.

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD
 FreeSync 2היא טכנולוגיה של  AMDהמופעלת בצגי  .FHDהטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו ,על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי .נדרשים צג ,כרטיס גרפי AMD
™ Radeonו/או  APUמסדרה  Aשל  AMDעם תמיכה ב .DisplayPort™ Adaptive-Sync-נדרשת תוכנת  AMD Catalyst™ 15.2גרסה בטא או חדשה יותר .קצבי הרענון הדינמיים משתנים בהתאם לצג.
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כולל
צג באיכות  HDמלא  /ברזולוציה של  1.080פיקסלים
היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות .FHD

צג Micro-edge
כמעט ללא מסגרת מסביב לצג ,ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.

התקדם לטוב ביותר
לא משנה היכן אתה עומד ,צג  IPSשל  HPמספק תמונות ברורות ומלאות חיים .טכנולוגיית  IPSמבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד.
באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

טכנולוגיית ™AMD® FreeSync
ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומיידי .על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה GPU-שלך AMD® FreeSync™ ,הופך את ההפרעות בתצוגה ,השהיית הקלט והקרעים
שמופיעים במסך ,להיסטוריה עתיקה.
שתף את התצוגה הפנורמית
הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום ,עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של .178°

מסך עם ציפוי נגד בוהק
באפשרותך ליהנות מהשמש ומהתוכן המועדף עליך בעזרת מסך זה ,הכולל ציפוי נגד בוהק .המשמעות של 'אינו מחזיר אור' ו'ברק מועט' היא שכאשר תהיה בחוץ תיהנה
משיעור נמוך יותר של בוהק.

עיצוב קומפקטי ומלוטש
קבל את כל הדרוש לך באריזה אלגנטית אחת .חיבור אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים .עיצוב דק מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.
עיצוב מודרני
עם עיצוב מלוטש ,צג מעודכן זה משלים בצורה מושלמת את ההתקן החדש ביותר שלך ומשתלב באופן חלק בבית המודרני.

התאם את זווית הצפייה הנוחה לך
התאם את המסך לפי העדפתך האישית בעזרת הטיה לפנים של  5°או הטיה לאחור של .25°

תצוגה חזותית חלקה
קטעי וידאו ומשחקים מתעוררים לחיים עם פחות הפרעות או טשטוש לקבלת משחק מציאותי יותר עם זמן תגובה חלק של  5אלפיות השנייה  -אפור לאפור.

תאורה כחולה חלשה
שימוש במצב התאורה הכחולה החלשה משנה בעדינות את צבעי התצוגה למגוון צבעים חמים יותר ,הופך גווני לבן לטבעיים יותר ומפחית את העומס על העיניים.

פירוט יוצא דופן
יחס ניגודיות דינמי של  10,000,000:1מספק בהירות מדהימה לקבלת גוני שחור עמוקים יותר ,גוני לבן בוהקים יותר וצבעים חדים יותר.

 FreeSync™ 3זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת  Display. FreeSyncהיא טכנולוגיה של ® AMDהמופעלת בצגי  FHDאו  .QHDהטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו ,על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב
התמונות של הכרטיס הגרפי .נדרשים צג ,כרטיס גרפי ™ AMD® Radeonו/או  APUמסדרה  Aשל ® AMDעם תמיכה ב .DisplayPort™ Adaptive-Sync-נדרשת תוכנת  AMD® Catalyst™ 15.2בגרסת בטא או חדשה יותר .קצבי הרענון הדינמי משתנים
בהתאם לצג.
 4כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

גיליון נתונים

צג HP 22f

גודל תצוגה

יחס רוחב-גובה

סוג תצוגה

Pixel pitch

זמן תגובה

בהירות

יחס ניגודיות

זווית צפייה

צבע מוצר
רזולוציה

רזולוציות נתמכות

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(
מאפייני תצוגה

סוג קלט תצוגה

מאפייני אבטחה פיזיים

זווית התנועה של התצוגה
תוכנת ניהול

מפרטים סביבתיים
חיסכון באנרגיה
אפשרויות בקרת משתמש במסך
מידות המוצר

משקל

טווח טמפרטורות להפעלה
טווח טמפרטורות להפעלה
טווח לחות בעת הפעלה

אישורים ותאימות
ספק

אחריות

תכולת האריזה
מידע להזמנה

 54.61ס"מ )"(21.5
16:9
 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 0.247מ"מ
 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור )עם טכנולוגיית Overdrive) 1
cd/m² 1 300
 1,000:1סטטי;  10000000:1דינמי 1

 178°אופקי;  178°אנכי
כסף
 1,920 x 1,080) FHDב 60-הרץ(
600 x 800 ;400 x 720 ;480 x 640 ;1,080 x 1,920 ;1,050 x 1,680 ;900 x 1,600 ;900 x 1,440 ;768 x 1,366 ;800 x 1,280 ;720 x 1,280 ;1,024 x 1,280 ;768 x 1,024
עד 86 kHz
עד  75הרץ
ציפוי נגד בוהק; אנטי-סטטי; טכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש
HDMI 2.0 (with HDCP support); 1 VGA 1
מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה

3

הטיה -5° :עד 25°+
HP Display Assistant
צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

2

רמת חיסכון באנרגיה ;A :צריכת חשמל במצב פועל 18 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 27 :קוט"ש; מצב המתנה 0.23 :וואט; צריכת חשמל )מצב פועל( 0.16 :ואט; צריכת חשמל )במצב כבוי(:
 0.16ואט
בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; מקור הזנה; שפה; ניהול; תפריט; אישור; הפעלה
 29.67 x 3.97 x 48.98ס"מ ללא מעמד.
 2.33ק"ג
 5עד  35°צלזיוס
 41עד  95°פרנהייט
 20עד  80לחות יחסית
;KC; KCC; MEPS ;ISO 9241-307 ;IS 1121 ;FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IEC 60950-1 ;CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6 ;CSA ;BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 2
אישור  Windows 8 ,Windows 10) Microsoft WHQLו) SASO; SmartWay Transport Partnership ;SABS IEC 60950-1 ;Windows 7); PSB; RCM-צפון אמריקה(; ;TUV Bauart; VCCI
 ;ISCתאורה כחולה חלשה
מתח כניסה  100עד  240וולט AC
אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(
כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל  ;HDMIכרטיס אחריות; פוסטר התקנה; מתאם מתח
2XN58AA#ABB: 192018365148; 2XN58AA#A2N: 192018365223; 2XN58AA#ABT: 192018365186; 2XN58AA#ABU: 192018365155; 2XN58AA#ABV:
192018365209; 2XN58AA#ABY: 192018365179; 2XN58AA#ACQ: 192018365193; 2XN58AA#UUG: 192018365216; 2XN58AA#UUZ: 192018365162

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 3מנעול נמכר בנפרד.
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