Karta produktu

Monitor HP 22y

Nowe horyzonty rozrywki

Uzyskaj ostry, wyraźny obraz,
jakiego potrzebujesz, dzięki
temu płaskiemu monitorowi
w atrakcyjnej cenie. Dzięki
stylowym cechom, jakich
oczekujesz, ta przyjazna dla
użytkownika konstrukcja
uatrakcyjnia wszystkie
ulubione treści – zarówno
podczas przeglądania stron
internetowych, jak i
przesyłania strumieniowego
najnowszych treści
rozrywkowych.

Ostry, wyraźny obraz
● Realistyczne kolory i wyraźne szczegóły każdego dokumentu, wideo i wiadomości
e-mail na ekranie FHD1 o przekątnej 21,5″ (54,6 cm) – ten monitor spełni wszystkie
wymagania od codziennych zadań po rozrywkę.
Wszechstronna łączność
● Jakość obrazu, jakiej poszukujesz, bez irytujących kluczy sprzętowych. Wygodne
podłączanie urządzeń do portów VGA i DVI oraz ostry, wyraźny obraz w
rozdzielczości FHD.
Mniejsze zużycie energii. Większe oszczędności.
● Podświetlenie bez rtęci, szkło bez arsenu oraz energooszczędna konstrukcja
pomagająca zmniejszyć miesięczne zużycie energii, co jest dobre nie tylko dla
Twojego portfela, lecz także dla środowiska.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
Zestaw ramienia mocującego lub mocowania ściennego VESA jest sprzedawany oddzielnie.
5
Modele tego produktu z certyfikatem EPEAT Silver są dostępne tam, gdzie HP rejestruje komputery dla klientów indywidualnych [komputery/notebooki/tablety/monitory/urządzenia All-in-One*]. Dostępne tylko w USA.
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HP 22y Display

Obejmuje
Ekran Full HD/1080p
Przygotuj się na wyraźny obraz o doskonałej jakości zapewnianej przez ten niesamowity ekran FHD.1
DVI
Łatwe podłączanie przez wygodny port DVI – niesamowita jakość obrazu HD dzięki niezawodnemu, wysokiej jakości złączu cyfrowemu.2
Panel TN
Ciesz się najnowszymi filmami akcji lub dynamicznymi grami wideo dzięki szybkiej pracy każdego z pikseli i błyskawicznemu czasowi reakcji panelu TN.
Przenieś monitor z biurka na ścianę
Monitor jest wyposażony w standardowe mocowanie VESA umożliwiające montaż na ścianie lub ramieniu obrotowym.3
Płynne efekty wizualne
Filmy i gry nabierają życia i płynności, zapewniając bardziej realistyczne wrażenia z czasem reakcji od szarości do szarości na poziomie 5 ms.
Redukcja odbijania światła
Typowe dla błyszczących ekranów odblaski zostały znacznie zredukowane dzięki zastosowaniu technologii Low Haze, która nie powoduje spadku wyrazistości ani
kontrastu obrazu.
Wybierz swój kolor
Wybierz kolor swojego komputera i dopasuj do swojego stylu.4
Łatwy dostęp do portów
Łatwy dostęp do wszystkich portów zwiększa wygodę użytkowania, umożliwiając szybkie podłączanie urządzeń.
Kompaktowa, elegancka obudowa
Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym, eleganckim pakiecie. Tylko jedno podłączenie do gniazda ściennego eliminuje splątanie przewodów. Cienka obudowa
zapewnia więcej przestrzeni i większą ergonomię pracy.
Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej bez pogorszenia wyników
Zadbaj o środowisko i swój portfel, wybierając monitor HP 22er o przekątnej 54,61 cm (21,5″). Spełnia on rygorystyczne wytyczne dotyczące oszczędzania energii i
pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla5.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
Zestaw ramienia mocującego lub mocowania ściennego VESA jest sprzedawany oddzielnie.
5
Modele tego produktu z certyfikatem EPEAT Silver są dostępne tam, gdzie HP rejestruje komputery dla klientów indywidualnych [komputery/notebooki/tablety/monitory/urządzenia All-in-One*]. Dostępne tylko w USA.
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Wielkość wyświetlacza

54,6 cm (21,5'')

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

TN z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,248 mm

Czas odpowiedzi

5 ms (od szarości do szarości)

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

600:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny

Wejściowy sygnał wideo

1 VGA; 1 DVI-D

Rozdzielczość

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 80 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 60 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Powłoka antystatyczna

Typ wejścia ekranu

1 port DVI-D (z obsługą HDCP); 1 port VGA

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +15°

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V pr. zm. przy 50–60 Hz; Zużycie energii: maks. 20 W, w typowych warunkach 18 W; Tryb gotowości: 0,5 W

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”); Ustawienia sygnału wejściowego; Zasilanie

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

50,4 × 17,04 × 38,3 cm (z podstawą); 50,4 × 4,9 × 31,05 cm (bez podstawy)

Waga

2,60 kg (z podstawą); 2,46 kg (bez podstawy)

Certyfikaty i normy

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7)

Kolor produktu

Czarny

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Przewód zasilający; Przewód VGA; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki)

Informacje o zamawianiu

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
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