Adatlap

HP 22y kijelző

A szórakozás új világa

Ezzel a síkképernyős
kijelzővel kiváló ár-érték
arány mellett élvezheti az
éles, tiszta képminőséget,
amelyre mindig is vágyott. A
már megszokott stílusos
kialakítás és a
felhasználóbarát funkciók
még látványosabbá teszik
kedvenc tartalmait, akár
webböngészés, akár a
legújabb szórakoztató
tartalmak streamelése
közben.

Éles, tiszta kép
● Dokumentumait, videóit és e-mailjeit valósághű színekben, éles részletekkel
tekintheti meg az 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) képátlójú FHD kijelzőn,1 amely
minden igényét kielégíti, legyen szó a napi feladatokról vagy szórakozásról.
Sokoldalú csatlakozási lehetőségek
● Bosszantó hardverkulcsok nélkül élvezheti azt a képminőséget, amelyre mindig is
vágyott. A VGA- és DVI-portokkal kényelmesen csatlakoztathatja eszközeit, és
gyönyörködhet az éles, tiszta, FHD felbontású képekben.
Kisebb energiafogyasztás, nagyobb megtakarítás.
● A higanymentes háttérvilágításnak, az arzénmentes üvegnek és az
energiatakarékos kialakításnak köszönhetően csökkentheti havi
energiafogyasztását, amellyel egyaránt kímélheti pénztárcáját és a környezetet is.

A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
A VESA-tartókar, illetve fali tartószerkezet külön vásárolható meg.
5
A termék EPEAT Silver minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP fogyasztói [asztali/noteszgép/táblagép/monitor/All-in-One*] számítógépeket jegyez be. Csak az Egyesült Államokban érhető el.
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HP 22y Display

Szolgáltatások
Full HD kijelző/1080p felbontású kijelző
Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn.1
DVI
Könnyen csatlakoztathatja eszközeit a kiváló minőségű, megbízható digitális csatlakozást biztosító DVI-porttal és élvezheti a lenyűgöző, HD minőségű látványt.2
TN panel
Élvezze a legújabb akciófilmeket és a legszebb videojátékokat a TN panel képpontjainak alacsony késése és villámgyors válaszideje révén.
Le az asztalról és fel a falra
A kijelzőhöz szabványos VESA-rögzítő jár, amellyel felszerelhető a falra vagy egy forgókarra.3
Kifogástalan megjelenítés
Az egyenletes 5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő az akadozások és az elmosódások csökkentésével valósághű videó- és játékélményt biztosít.
Kisebb mértékű tükröződés
A Low Haze technológia jelentősen csökkenti a fényes képernyőfelületekre jellemző tükröződést a képalkotás tisztaságának és kontrasztjának romlása nélkül.
Igény szerinti színben
A stílusához illő szín kiválasztásával személyre szabhatja számítógépét.4
Elérhető csatlakozók
A könnyen hozzáférhető csatlakozók segítségével a képernyő gyorsan csatlakoztatható, ami kényelmesebb használatot tesz lehetővé.
Kompakt, karcsú kialakítás
Minden, amire szüksége van, egyetlen elegáns csomagban. Egyetlen fali csatlakozója van, így nincs kábeltenger. A vékony kivitel nagyobb teret enged a kiváló
felhasználói élménynek.
Energiahatékonyság az Ön kedve szerint
A HP 22er 54,61 cm-es (21,5 hüvelykes) kijelzővel szívességet tehet a környezetnek – és a pénztárcájának. A kijelző megfelel a szigorú energiahatékonysági
útmutatásoknak, és segít csökkenteni az ökológiai lábnyom méretét.5

A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
A VESA-tartókar, illetve fali tartószerkezet külön vásárolható meg.
5
A termék EPEAT Silver minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP fogyasztói [asztali/noteszgép/táblagép/monitor/All-in-One*] számítógépeket jegyez be. Csak az Egyesült Államokban érhető el.
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HP 22y kijelző

Képernyőméret

54,6 cm (21,5")

Oldalarány

16:09

Képernyő típusa

TN LED-háttérvilágítással

Képponttávolság

0,248 mm

Válaszidő

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

600:1 statikus; 10 000 000:1 dinamikus

Videobemeneti jel

1 VGA; 1 DVI-D

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 80 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható;
Antisztatikus

Megjelenítőeszköz bemeneti típusa

1 DVI-D (HDCP-támogatással); 1 VGA

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +15° között

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 20 W (maximális), 18 W (jellemző); Készenléti üzemmód: 0,5 W

Megjelenítőeszköz felhasználói
beállítási lehetőségei

Menü; Mínusz („–”); Plusz („+”); Bemeneti vezérlés; Be-/kikapcsolás

Méretek (sz x mé x ma)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (állvánnyal); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (állvány nélkül)

Súly

2,60 kg (állvánnyal); 2,46 kg (állvány nélkül)

Tanúsítványok és megfelelőségi
információ

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoft WHQL-tanúsítvány – Windows 10, Windows 8 és Windows 7

Termékszín

Fekete

Jótállás

1 év korlátozott garancia

A csomag tartalma

Hálózati tápkábel; VGA-kábel; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat)

Rendelési tudnivalók
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