Спецификация

HP 22y дисплей

Нов хоризонт в
забавлението
Получете контрастната и
ясна картина, за която
мечтаете, на невероятна
цена, с този плосък дисплей.
С елегантността, която сте
очаквали, удобният за
потребителя дизайн издига
на ново ниво цялото Ви
любимо съдържание,
независимо дали сърфирате
в интернет или предавате
най-новите забавления.
Контрастна и ясна картина
● Насладете се на живи цветове и контрастни детайли за всеки документ,
видеоклип и имейл на екран с 54,6 см (21,5 инча) диагонал с FHD1 – от задачите
за деня до нуждата Ви от забавление - този екран Ви дава всичко.
Гъвкаво свързване
● Получете качеството на картината, което търсите без необходимост от досадни
джаджи. Свързвайте удобно устройствата си с VGA и DVI портове и се
наслаждавайте на контрастна и ясна картина във FHD.
По-малко енергия. Повече икономия.
● Подсветката без живак, стъклото без арсеник и енергийно ефективният дизайн
спомагат за намаляване на месечната консумация на енергия, което е добре за
Вашия портфейл и за околната среда.

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност.
Стойката за монтиране или комплектът за монтиране на стена VESA се продават отделно.
5
Регистрираните по EPEAT Silver модели на този продукт се предлагат на местата, където HP регистрира потребителска компютърна техника [настолни компютри/преносими
компютри/таблети/монитори/серия All-in-One*]. Предлага се само в САЩ.
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Спецификация

HP 22y Display

Изобразяване
Full HD дисплей / 1080p дисплей
Подгответе се за брилянтни картини и отчетливи изображения с незабравимото качество на този зашеметяващ Full HD дисплей.1
DVI
Свързвайте се лесно с удобния DVI порт за изумителни HD визуализации с висококачествена и надеждна дигитална връзка.2
TN панел
Насладете се на най-новия екшън филм или на повишаваща адреналина видео игра с ниското закъснение на пикселите и бързото време на реакция на
този TN панел.
Махнете го от бюрото и го поставете на стената
Дисплеят разполага със стандартно монтиране VESA за поставяне на стена или въртяща се стойка.3
Без ограничения
Видеоклиповете и игрите оживяват с по-малко насичания и размазвания за реалистично възпроизвеждане с плавно време за реакция от 5 милисекунди от
сиво до сиво.
Намалете отражението
Отразяващата способност, типична за гланцовите екранни повърхности, тук е намалена чрез технологията Low Haze, без това да се отразява на качеството
на образа и контраста на цветовете.
Изберете вашия цвят
Персонализирайте вашия компютър с избор от цветове, за да пасва на стила ви.4
Лесен достъп до портовете
Свързвайте бързо монитора чрез удобния достъп до всички портове, за да се насладите на по-комфортна практическа работа.
Компактен, елегантен дизайн
Вземете всичко, от което се нуждаете, в едно елегантно предложение. Единичното свързване към контакта в стената елиминира безпорядъка от кабели.
Тънкият дизайн ви осигурява повече пространство за по-добро изживяване.
Енергийна ефективност според предпочитанията ви
Направете услуга на околната среда и на бюджета си, като използвате дисплея HP 22er 54,61 см (21,5 инча). Той отговаря на всички указания за енергийна
ефективност и помага за намаляване на въглеродния отпечатък.5
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Спецификация

HP 22y дисплей

Размер на дисплея

54,6 см (21,5")

Съотношение

16:09

Тип на дисплея

TN с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,248 мм

Чакане на отговор

5 мсек от сиво до сиво

Яркост

250 cd/m²

Коефициент на
контраста

600:1 статичен; 10000000:1 динамичен

Входен видеосигнал

1 VGA; 1 DVI-D

Разделителна
способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Честота на сканиране
на дисплея
(хоризонтална)

До 80 kHz

Честота на сканиране
на дисплея
(вертикална)

До 60 Hz

Характеристики на
дисплея

Покритие против отражения; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление
от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране; Антистатично покритие

Входен тип на дисплея 1 DVI-D (с поддръжка на HDCP); 1 VGA
Функции за физическа
защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на
дисплея

Наклон: От -5 до +15°

Данни за околната
среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен

Захранване и
изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 – 240 V променлив ток при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност:
Максимум 20 W, обичайно 18 W; В режим на готовност: 0,5 W

Опции на управление
на дисплея от
потребителя

Меню; Минус („-“); Плюс („+“); Управление на входящия сигнал; Захранване

Размери (ш x д x в)

50,4 x 17,04 x 38,3 см (със стойка); 50,4 x 4,9 x 31,05 см (без стойка)

Тегло

2,60 кг (със стойка); 2,46 кг (без стойка)

Сертификати и
съвместимост

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoft WHQL сертификация Win-10, Win-8, Win 7

Цвят на продукта

Черно

Гаранция

1 година ограничена гаранция

Съдържание на
кутията

Захранващ кабел за променлив ток; VGA кабел; Компактдиск (включващ ръководство
за потребителя, гаранция, драйвери);

Информация за
поръчки

2YV09AA#ABB:192018638372; 2YV09AA#A2N:192018638457; 2YV09AA#ABT:192018638419; 2YV09AA#ABU:192018638389; 2YV09AA#ABV:192018638433;
2YV09AA#ABY:192018638402; 2YV09AA#ACQ:192018638426; 2YV09AA#UUG:192018638440; 2YV09AA#UUZ:192018638396
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