Taulukot

HP 22y -näyttö

Viihde-elämysten uusi
aika
Tämä litteä näyttö tuottaa
kaipaamasi terävän ja selkeän
kuvan uskomattoman
edulliseen hintaan. Siinä on
kaikki odottamasi tyylikkäät
ominaisuudet, ja sen
helppokäyttöinen muotoilu
korostaa kaikkea
suosikkisisältöäsi riippumatta
siitä, selaatko Internetiä tai
suoratoistatko uusinta
viihdetarjontaa.
Kirkas ja selkeä kuva
● Nauti elävistä väreistä ja terävistä yksityiskohdista kaikissa asiakirjoissa, videoissa ja
sähköpostiviesteissä; tämä lävistäjältään 21,5 tuuman (54,6 cm) Full HD1 -näyttö
täyttää kaikki tarpeesi niin työssä kuin viihdekäytössä.
Monipuoliset liitännät
● Saat tarvitsemasi kuvanlaadun ilman epäkäytännöllisiä käyttöavaimia. Liitä laitteesi
kätevästi VGA- ja DVI-porttien kautta ja nauti terävästä ja selkeästä Full HD -kuvasta.
Vähemmän energiaa. Enemmän säästöjä.
● Elohopeattomat taustavalot, arseeniton lasi ja energiatehokas rakenne auttavat
pienentämään virrankulutusta, mistä kiittävät sekä lompakkosi että ympäristö.

Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).
Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
VESA-varsikiinnitys tai -seinäkiinnitystarvikkeet myydään erikseen.
5
EPEAT Silver -rekisteröityjä malleja tuotteesta on saatavilla maissa, joissa HP rekisteröi kuluttajille tarkoitettuja tietokoneita [pöytätietokoneet/kannettavat/tabletit/näytöt/All-in-One-laitteet*] . Saatavilla vain
Yhdysvalloissa.
1
2
3

Taulukot

HP 22y Display

Ominaisuudet
Täysteräväpiirtonäyttö / 1080p:n näyttö
Näet upean teräviä kuvia tämän Full HD-näytön unohtumattoman kuvanlaadun ansiosta.1
DVI
Liitä kätevästi ja helposti DVI-portin kautta ja nauti häikäisevästä teräväpiirtokuvasta luotettavan digitaalisen yhteyden välityksellä.2
TN-paneeli
Nauti viimeisimmästä toimintaelokuvasta tai korkeaoktaanisesta videopelistä matalalla pikseliviiveellä ja nopealla TN-paneelin vasteajalla.
Pois työpöydältä ja seinälle
Näyttö sisältää VESA-vakiokiinnitykset, minkä ansiosta sen voi ripustaa seinälle tai kiinnittää näytön varteen.3
Saumaton grafiikka
Videot ja pelit heräävät henkiin niin, että niissä on aiempaa vähemmän häiriöitä, mutta katselukokemus on entistä todentuntuisempi tasaisen 5 millisekunnin
harmaasta harmaaseen -vasteajan ansiosta.
Vähennä heijastusta
Kiiltäville näyttöpinnoille tyypillistä heijastavuutta on vähennetty huomattavasti Low Haze -näyttöparannuksin kirkkaudesta ja kontrastista tinkimättä.
Valitse värisi
Valitse tietokoneesi tyyliisi sopivalla värillä.4
Helppo liitäntäkäyttö
Voit nopeasti yhdistää laitteita näyttöön helposti käytettävissä olevien liitäntöjen välityksellä, mikä tarjoaa aiempaa kätevämmän käyttökokemuksen.
Pienikokoinen, tyylikäs muotoilu
Saat kaiken tarvitsemasi yhdessä tyylikkäässä paketissa. Yhden yhteysjohdon ansiosta kaapelien sotkeutuminen on historiaa. Ohut muotoilu säästää tilaa ja tarjoaa
parannetun tietokoneen käyttökokemuksen.
Energiatehokkuutta haluamallasi tavalla
Tee ympäristölle – ja lompakollesi – palvelus käyttämällä 54,61 cm:n (21,5 tuuman) HP 22er -näyttöä. Se täyttää tiukat energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja
auttaa pienentämään hiilijalanjälkeäsi.5
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HP 22y -näyttö

Näytön koko

21,5 tuumaa (54,6 cm)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

TN, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,248 mm

Vastausaika

5 ms (harmaasta harmaaseen)

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

600:1, staattinen; 10000000:1, dynaaminen

Videosisääntulosignaali

1 VGA; 1 DVI-D

Tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Näytä tarkistustaajuus
(vaakasuuntaisesti)

Enintään 80 kHz

Näytä tarkistustaajuus
(pystysuuntaisesti)

Enintään 60 Hz

Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; antistaattinen

Näytön liitäntätila

DVI-D (HDCP-tuki); VGA-portti

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5 – 15°

Ympäristötiedot

Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi

Virtalähde ja tehovaatimukset

Tulojännite: 100–240 V AC 50–60 Hz:n taajuudella; Virrankulutus: enintään 20W, normaali 18W; Valmiustila: 0,5 W

Näytön säätömahdollisuudet

valikko; miinus (-); plus (+); tulon ohjaus; virta

Mitat (lev. x syv. x kork.)

50,4 × 17,04 × 38,3 cm (jalustan kanssa); 50,4 × 4,9 × 31,05 cm (ilman jalustaa)

Paino

2,60 kg (jalustan kanssa); 2,46 kg (ilman jalustaa)

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoft WHQL-sertifiointi: Windows 10, Windows 8, Windows 7

Tuotteen väri

Musta

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; VGA-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)

Tilaustiedot
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