Folha de Dados

Monitor HP 22y

Novos horizontes para o
entretenimento
Desfrute de imagens nítidas e
cristalinas com a qualidade
que tanto pretende neste
monitor de ecrã plano
incrivelmente acessível. Com
características elegantes a
que se habituou, o seu design
intuitivo enaltece todos os
seus conteúdos favoritos,
quer esteja a navegar na
Internet ou a assistir aos seus
programas de entretenimento
mais recentes.

Imagens nítidas e cristalinas
● Desfrute de cores e pormenores nítidos e realistas em cada documento, vídeo e
mensagem de e-mail num monitor FHD de 21,5 polegadas (54,6 cm)1. Desde
realizar as suas tarefas diárias ou satisfazer as suas necessidades de
entretenimento, este monitor é ideal para si.
Conectividade versátil
● Desfrute da qualidade de imagem pretendida sem recurso a dongles. Ligue
facilmente os seus dispositivos através de portas VGA e DVI e desfrute de imagens
nítidas e cristalinas em FHD.
Menor consumo de energia. Mais poupança.
● A retroiluminação sem mercúrio, o vidro sem arsénio e o design orientado para a
eficiência energética ajudam a poupar na fatura mensal de eletricidade, algo muito
benéfico para a sua carteira e para o meio ambiente.

Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
Braço de montagem VESA ou conjunto de instalação em parede vendidos em separado.
5
Modelos com registo EPEAT Silver deste produto estão disponíveis onde a HP regista computadores para consumidores [desktops/portáteis/tablets/monitores/All-in-Ones*]. Disponível apenas nos E.U.A.
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HP 22y Display

Características
Ecrã Full HD/Ecrã 1080p
Esteja preparado para desfrutar de imagens brilhantes e nítidas com a inesquecível qualidade deste fantástico monitor com ecrã FHD.1
DVI
Ligue facilmente à conveniente porta DVI para desfrutar de imagens fabulosas em HD através de uma ligação digital fiável e de elevada qualidade.2
Painel TN
Desfrute do mais recente filme de ação ou de jogos realistas com a baixa latência de píxeis e os tempos de resposta rápidos deste painel TN.
Fora da secretária e na parede
O monitor está equipado com montagem VESA normal, para que possa ser instalado na parede ou num braço giratório.3
Imagens perfeitas
Os vídeos e os jogos ganham vida com menos interrupções ou desfocagem, permitindo-lhe desfrutar de uma experiência de jogo mais realista com uma velocidade
de resposta de 8 ms cinzento para cinzento.
Reduza o reflexo
A refletividade típica das superfícies brilhantes do ecrã é significativamente reduzida através da melhoria da opacidade do ecrã, sem perder a nitidez e o contraste
das imagens.
Escolha a sua cor
Personalize o seu PC com cores à sua escolha, para um estilo que combina consigo.4
Acesso simples às portas
Ligue-se rapidamente ao seu ecrã com acesso simples e fácil a todas as portas para uma experiência mais conveniente.
Design compacto e elegante
Obtenha tudo aquilo de que necessita num conjunto elegante. Com apenas uma ligação à parede poderá eliminar o aglomerado de cabos. O design fino
proporciona-lhe mais espaço para uma experiência informática melhorada.
Eficiência energética
Zele pelo meio ambiente e pelo seu orçamento ao optar pelo Monitor HP 22er (21,5 pol./60,45 cm). Cumpre rigorosas diretrizes de eficiência energética e ajuda a
reduzir as emissões de carbono.5

Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
Braço de montagem VESA ou conjunto de instalação em parede vendidos em separado.
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Monitor HP 22y

Tamanho do ecrã

54,6 cm (21,5 pol.)

Proporção

16:09

Tipo de ecrã

TN com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,248 mm

Tempo de resposta

5 ms cinzento para cinzento

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

600:1 estático; 10000000:1 dinâmico

Sinal de entrada de vídeo

1 VGA; 1 DVI-D

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 80 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 60 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Antiestático

Tipo de Entrada de Ecrã

1 DVI-D (com suporte HDCP); 1 VGA

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +15°

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro do ecrã sem arsénico

Cabo de alimentação e requisitos de
energia

Tensão de entrada: 100-240 V CA (a 50-60 Hz); Consumo de energia: 20 W (máximo), 18 W (típico); Modo de suspensão: 0,5 W

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador Menu; Menos ("-"); Mais ("+"); Controlo de entrada; Ligar/Desligar
Dimensões (largura x profundidade x
altura)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (com suporte); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (sem suporte)

Peso

2,60 kg (com suporte); 2,46 kg (sem suporte)

Certificações e conformidades

CB; TUV LBL; CEL; CECP; SEPA; REEE; Certificação Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7

Cor de produto

Preto

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação de CA; Cabo VGA; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores)

Informações para encomendas

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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