Dataark

HP 22y-skærm

En helt ny
underholdningsverden
Skærmen har et fladt panel,
der giver dig den skarpe og
klare billedkvalitet, du har ledt
efter, til en rigtig god pris.
Skærmen har et brugervenligt
design og lever stilmæssigt op
til dine forventninger. Den gør
din browsing- og
streamingoplevelse endnu
bedre.

Skarpe og klare billeder
● Du får flotte farver og skarpe detaljer i alle dokumenter, video og e-mail på en 54,6
cm (21,5”) diagonal FHD1-skærm. Den har alt det nødvendige til både til arbejde og
underholdning.
Mange tilslutningsmuligheder
● Få den billedkvalitet, du har brug for, uden at skulle bruge de irriterende dongler. Du
kan tilslutte dine enheder hurtigt ved hjælp af VGA- og DVI-stik og få skarpe og klare
billeder i FHD.
Brug mindre energi. Spar endnu mere.
● Bagbelysning uden kviksølv, glas uden arsenik og et energieffektivt design reducerer
dit månedlige strømforbrug, hvilket gavner både pengepungen og miljøet.

Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.
VESA-monteringsarm eller -vægbeslag sælges separat.
5
EPEAT Silver-registrerede modeller af dette produkt kan fås, hvor HP registrerer computere til privatbrug [stationære pc'er/bærbare pc'er/tablet-pc'er/skærme/All-in-One-enheder*].Fås kun i USA.
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HP 22y Display

Fremhævede funktioner
Fuld HD-skærm/1080p-skærm
Forbered dig på fantastiske og klare billeder i uforglemmelig kvalitet på denne enestående FHD-skærm.1
DVI
Det er nemt at tilslutte takket være DVI-stikket, som giver flotte billeder i HD ved hjælp af en pålidelig digital forbindelse af høj kvalitet.2
TN-skærm
Du kan nyde den nyeste actionfilm eller et højoktans-computerspil med den hurtige gengivelse af billeder og de lynhurtige opdateringstider på denne TN-skærm.
Ryd skrivebordet, og monter på væggen
Skærmen er udstyret til standard VESA-montering på en væg eller drejearm.3
Fantastiske billeder
Den jævne overgang for grå til grå med en svartid på 5 ms gør dine videoer og spil levende og mere realistiske med mindre hakken og færre uklarheder.
Refleksion reduceres
Den typiske refleksion fra blanke skærmoverflader er reduceret mærkbart vha. den forbedrede lave skærmsløring, uden at det går ud over skærmbilledets skarphed
og kontrast.
Vælg farve
Du kan tilpasse pc'ens farve, så dens stil passer til dig.4
Nem adgang til port
Med nem og bekvem adgang til alle portene kan du enkelt og hurtigt oprette forbindelse til skærmen.
Kompakt og elegant design
Få alt, hvad du har brug for, i én og samme elegante pakke. Med kun én tilslutning til væggen er du fri for rod med ledninger. Slankt design giver dig mere plads til en
bedre computeroplevelse.
Energieffektivitet på din måde
Du gør miljøet – og din tegnebog – en tjeneste, når du bruger HP 22er-skærmen på 54,61 cm (21,5"). Den opfylder strenge retningslinjer for energiforbrug og
hjælper med at reducere dit CO2-udslip.5

Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.
VESA-monteringsarm eller -vægbeslag sælges separat.
5
EPEAT Silver-registrerede modeller af dette produkt kan fås, hvor HP registrerer computere til privatbrug [stationære pc'er/bærbare pc'er/tablet-pc'er/skærme/All-in-One-enheder*].Fås kun i USA.
1
2
3

Dataark

HP 22y-skærm

Skærmstørrelse

54,6 cm (21,5")

Højde-bredde-forhold

16:09

Skærmtype

TN med LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,248 mm

Svartid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

600:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Videoindgangssignal

1 VGA; 1 DVI-D

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 80 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 60Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Antistatisk

Skærm - inputtype

1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 VGA

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktion: -5 til +15°

Miljøspecifikationer

LED-baggrundslys uden kviksølv; Skærmglas uden arsen

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 20 W, typisk 18 W; Standbytilstand: 0,5 W

Skærm - brugerindstillinger

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); Indgangsstyring; Strømforsyning

Mål (b x d x h)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (med fod); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (uden fod)

Vægt

2,60 kg (med fod); 2,46 kg (uden fod)

Certificeringer og overholdelser

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoft WHQL-certificering til Windows 10, Windows 8 og Windows 7

Produktfarve

Sort

Garanti

1 års begrænset garanti

Indhold

Vekselstrømsledning; VGA-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere)

Bestillingsinformation
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