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Een nieuwe kijk op
entertainment
Dit aantrekkelijk geprijsde
platte scherm biedt een
scherp en helder beeld. Op dit
stijlvolle en
gebruiksvriendelijke scherm
wordt uw favoriete content
nog beter weergegeven, of u
nu op internet surft of de
allernieuwste films streamt.

Scherp, helder beeld
● Geniet van levensechte kleuren en scherpe details bij elk document, elke video en
elk e-mailbericht op een 21,5-inch (54,6-cm) FHD-scherm1. Dit scherm heeft alles
wat u nodig hebt voor het uitvoeren van uw dagelijkse taken en het bekijken van
media.
Veelzijdige connectiviteit
● Perfecte beeldkwaliteit zonder overbodige dongles. Verbind uw apparaten handig
met VGA- en DVI-poorten en geniet van een scherp en helder beeld in FHD.
Minder energie. Meer besparing.
● Kwikvrije achtergrondverlichting, arseenvrij glas en een energiezuinig ontwerp
dragen bij aan een lager stroomverbruik. Dat is niet alleen goed voor uw
portemonnee, maar ook voor het milieu.

Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
VESA-montagearm en wandmontagemateriaal worden apart verkocht.
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Pluspunten
Full-HD scherm / 1080p scherm
Dit schitterende FHD-scherm heeft een onvergetelijke kwaliteit, die zorgt voor een briljante weergave en scherpe beelden.1
DVI
Maak eenvoudig verbinding met de handige DVI-poort voor indrukwekkende HD-kwaliteit via een hoogwaardige en betrouwbare digitale verbinding.2
TN-scherm
Geniet van de nieuwste actiefilm of spetterende game met de lage pixel-latency en de snelle responstijd van dit TN-scherm.
Weg van het bureau, aan de muur
Het scherm beschikt over een VESA-aansluiting voor montage op een wand of draaiarm.3
Naadloze weergave
Filmpjes en games komen zonder haperingen of bewegingsonscherpte tot leven dankzij de hoge grijs-naar-grijs responstijd van 5 milliseconden.
Minder reflectie
Het Low Haze-scherm reflecteert veel minder dan glanzende schermoppervlakken, zonder dat dit ten koste gaat van de helderheid of het beeldcontrast.
Bepaal zelf je kleur
Personaliseer je pc en kies de kleur die bij je past.4
Handige poorttoegang
Sluit snel en handig apparaten aan op het scherm via de gemakkelijk bereikbare poorten.
Compact, elegant design
Biedt alles wat je nodig hebt in een elegant apparaat. Slechts één aansluiting op het wandcontact, dus minder kabels. Het compacte design laat meer ruimte voor
een betere computerervaring.
Energie-efficiënt zoals jij dat wilt
Als je het HP 22er 21,5-inch (54,61-cm) scherm gebruikt, is dat goed voor het milieu en voor je portemonnee. Het voldoet aan strenge richtlijnen voor
energiezuinigheid en verkleint je CO2-voetafdruk.5
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Schermformaat

54,6 cm (21,5 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

TN m/LED-backlight

Pixelgrootte

0,248 mm

Responstijd

5 ms grijs naar grijs

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

600:1 statisch; 10000000:1 dynamisch

Video-ingangssignaal

1 VGA; 1 DVI-D

Resolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 80 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 60 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Antistatisch

Type scherminvoer

1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning); 1 VGA

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +15°

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max. 20 W, gem. 18 W; Standbymodus: 0,5 W

Gebruikersinstellingen van het scherm

Menu; Min (-); Plus (+); Ingangssignaal; Voeding

Afmetingen (b x d x h)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (met voet); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (zonder voet)

Gewicht

2,6 kg (met voet); 2,46 kg (zonder voet)

Certificeringen en compatibiliteit

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

Productkleur

Zwart

Garantie

Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer; VGA-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers)

Bestelinfo

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

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde
garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
Mei 2018

