Dataark

HP 22y-skjerm

En ny horisont for
underholdning
Opplev den skarpe, klare
bildekvaliteten du lengter
etter til en utrolig verdi med
denne flatpanelskjermen. Den
brukervennlige designen tilbyr
elegante funksjoner du
fortjener, og løfter alt ditt
favorittinnhold til nye høyder,
enten du surfer på Internett
eller strømmer det siste innen
underholdning.
Skarpt, klart bilde
● Opplev livaktig farge og skarpe detaljer i alle dokumenter, videoer og
e-postmeldinger på en 21,5-tommers (54,6 cm) skjerm i FHD1. Fra daglige oppgaver
til underholdning – denne skjermen dekker alle dine behov.
Fleksible tilkoblingsmuligheter
● Opplev ønsket bildekvalitet uten behov for irriterende dongler. Koble til dine enheter
praktisk ved hjelp av VGA- og DVI-porter og opplev et skarpt, klart bilde i FHD.
Mindre energi. Større innsparinger.
● Kvikksølvfri bakbelysning, arsenfritt glass og en energieffektiv design bidrar til å
redusere ditt månedlige strømforbruk, som er godt for lommeboken – og miljøet.

Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
VESA-monteringsarm eller veggmontering selges separat.
5
EPEAT Silver-registrerte modeller av dette produktet er tilgjengelig der HP registrerer forbrukerdatamaskiner [stasjonære/bærbare PC-er/nettbrett/skjermer/All-in-One-enheter*].Kun tilgjengelig i USA.
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HP 22y Display

Med
Full-HD-skjerm / 1080p-skjerm
Vær forberedt på strålende visuelle effekter og skarpe bilder med den uforglemmelige kvaliteten på denne imponerende FHD-skjermen.1
DVI
Koble til enkelt via den praktiske DVI-porten for å oppleve slående HD-visning gjennom en høykvalitets og pålitelig digital tilkobling.2
TN-panel
Nyt de nyeste actionfilmene eller spennende spillene med de lave pikselforsinkelsene og raske responstidene til dette TN-panelet.
Fra skrivebordet og på veggen
Skjermen er utstyrt med standard VESA-montering for montering på en vegg eller svingarm.3
Sømløs grafikk
Videoer og spill kommer til liv med mindre hakking og uskarphet, for mer realistisk spilling, med en jevn grå-til-grå-responstid på 5 millisekunder.
Reduser refleksjon
Refleksjonene som er typisk med en blank skjermoverflate er merkbart redusert med Low Haze-forbedringen, uten at en mister klarhet og kontrast på skjermbildet.
Velg farge
Tilpass PC-en med ditt valg av farger, for din egen stil.4
Enkel porttilgang
Du kan raskt koble til skjermen med den enkle tilgangen til alle portene, for en mer praktisk opplevelse.
Kompakt, stilig design
Få alt du trenger i én elegant pakke. Bare én tilkobling til veggen eliminerer kabelrot. Slank design gir deg mer plass og en bedre databehandlingsopplevelse.
Energieffektivitet på din måte
Gjør miljøet – og lommeboken – en tjeneste når du bruker HP 22er 54,61 cm (21,5") skjerm. Den oppfyller strenge energieffektivitetsretningslinjer, og bidrar til et
redusert karbonfotavtrykk.5

Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
VESA-monteringsarm eller veggmontering selges separat.
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HP 22y-skjerm

Skjermstørrelse

54,6 cm (21,5")

Sideforhold

16:09

Skjermtype

TN m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,248 mm

Svartid

5 ms grå til grå

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

600:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Videoinngangssignal

1 VGA; 1 DVI-D

Oppløsning

FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 80 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 60 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Antistatisk

Skjerminndatatype

1 DVI-D (med HDCP-støtte); 1 VGA

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +15°

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenfritt skjermglass;

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsstrøm: 100–240 V vs ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 20 W, 18 W typisk; Ventemodus: 0,5 W

Skjerm, brukerkontroller

Meny; Minus (-); Pluss (+); Inndatakontroll; Strøm

Mål (b x d x h)

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

Vekt

2,60 kg (med stativ); 2,46 kg (uten stativ)

Sertifiseringer og samsvar

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

Produktfarge

Svart

Garanti

1 års begrenset garanti

Innhold i esken

Strømledning; VGA-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere)

Bestillingsinformasjon
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