Fişă tehnică

Monitor HP 22y

Un orizont nou pentru
divertisment
Cu acest monitor cu panou
plat, obţii calitatea superioară
a imaginilor precise şi clare, la
o valoare incredibilă. Cu
caracteristicile elegante la
care te aşteptai, designul
prietenos al acestuia
înnobilează tot conţinutul tău
preferat, indiferent dacă
navighezi pe web sau redai în
flux cel mai recent conţinut de
divertisment.
Imagini clare, precise
● Bucură-te de culori realiste şi de detalii clare pentru fiecare document, material
video şi e-mail, pe un ecran cu diagonala de 54,6 cm (21,5"), în FHD1 – de la
activităţile zilnice până la nevoile tale de divertisment, acest monitor te va mulţumi.
Conectivitate versatilă
● Obţii calitatea imaginii pe care o căutai, fără a avea nevoie de dongle-uri
supărătoare. Conectează-ţi comod dispozitivele cu porturile VGA şi DVI şi bucură-te
de imagini precise, clare, în FHD.
Mai puţină energie. Mai multe economii.
● Luminile de fundal fără mercur, sticla fără arsen şi designul eficient din perspectiva
utilizării energiei contribuie la reducerea consumului lunar de energie, oferindu-ţi
economii şi protejând mediul.

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD).
Braţul de montare VESA sau ansamblul de montare pe perete se vând separat.
5
Modelele acestui produs care sunt înregistrate EPEAT Silver sunt disponibile acolo unde HP înregistrează computerele pentru consumatori [desktop/notebooks/tablets/monitors/All-in-Ones*]. Disponibilitate numai în
S.U.A.
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Fişă tehnică

HP 22y Display

Beneficii
Afişaj Full HD/afişaj de 1080p
Fii pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate impresionantă, ale acestui monitor FHD uimitor.1
DVI
Conectează-te simplu cu portul DVI convenabil, pentru imagini HD uimitoare, printr-o conexiune digitală de calitate superioară şi fiabilă.2
Panou TN
Bucuraţi-vă de cele mai recent film de acţiune sau joc video intens cu întârzierea redusă a pixelilor şi timpii de răspuns rapizi ai acestui panou TN.
De pe birou, pe perete
Afişajul este echipat cu sistem de montare VESA standard, pentru poziţionare pe perete sau pe braţ rotitor.3
Vizibilitate largă
Filmele şi jocurile sunt redate cu mai puţine neclarităţi, mai realist, graţie timpului de răspuns gri-la-gri de 5 milisecunde.
Reduceţi reflexia
Gradul de reflexie tipic suprafeţelor ecranelor lucioase este redus prin tehnologia de reducere avansată a înceţoşării, fără a pierde claritatea şi contrastul imaginilor
de pe ecran.
Alegeţi culoarea
Personalizaţi-vă PC-ul alegând culoarea, pentru stilul care vi se potriveşte.4
Acces facil la porturi
Te conectaţi rapid la ecran, având acces simplu şi uşor la toate porturile, pentru o experienţă mai convenabilă.
Design atractiv, compact
Obţii tot ce ai nevoie într-un pachet elegant. O singură conexiune de perete elimină învălmăşeala de cabluri. Designul subţire îți oferă mai mult spaţiu, pentru condiţii
de lucru îmbunătăţite.
Eficienţă energetică aşa cum doriţi
Faci o favoare mediului – şi economisești bani – când utilizezi afişajul HP 22er de 54,61 cm (21,5"). Acesta respectă indicaţiile stricte de eficienţă energetică şi te
ajută să reduci emisiile de carbon.5

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD).
Braţul de montare VESA sau ansamblul de montare pe perete se vând separat.
5
Modelele acestui produs care sunt înregistrate EPEAT Silver sunt disponibile acolo unde HP înregistrează computerele pentru consumatori [desktop/notebooks/tablets/monitors/All-in-Ones*]. Disponibilitate numai în
S.U.A.
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Monitor HP 22y

Dimensiune ecran

54,6 cm (21,5")

Proporţie dimensiuni

16:09

Tip ecran

TN cu lumini de fundal cu LED

Dimensiune pixel

0,248 mm

Timp de răspuns

5 ms gri la gri

Luminozitate

250 cd/m²

Rată contrast

600:1 static; 10000000:1 dinamic

Semnal de intrare video

1 VGA; 1 DVI-D

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 80 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Antireflexie; selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator; antistatic

Tip intrare ecran

1 DVI-D (cu suport HDCP); 1 VGA

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: -5 – +15°

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 20 W maximum, 18 W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Opţiuni pentru controlul ecranului de
către utilizator

Meniu; minus („-”); plus („+”); control intrare; alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (cu suport); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (fără suport)

Greutate

2,60 kg (cu suport); 2,46 kg (fără suport)

Certificări şi conformităţi

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

Culoarea produsului

Negru

Garanţie

1 an garanţie limitată

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a.; cablu VGA; CD (include ghidul pentru utilizator, garanţie, drivere)

Informaţii de comandă

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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