Záznamový list

Monitor HP 22y

Nový horizont zábavy

Získajte s týmto plochým
monitorom ostrú a jasnú
kvalitu, po akej túžite, za
neuveriteľnú cenu. Vďaka
očakávaným štýlovým
funkciám v používateľsky
prívetivom dizajne sa zvýši
kvalita všetkého vášho
obľúbeného obsahu, či už
prehliadate web, alebo
streamujete najnovšiu
zábavu.
Ostrý a jasný obraz
● Vychutnajte si realistickú farbu a ostré detaily každého dokumentu, videa a e-mailu
na 54,6 cm (21,5-palcovej) obrazovke s rozlíšením FHD1 – tento monitor vám bude
vyhovovať vo všetkom, od každodenných úloh až po zábavu.
Univerzálne možnosti pripojenia
● Získajte požadovanú kvalitu obrazu bez používania otravných hardvérových kľúčov.
Jednoducho pripájajte zariadenia pomocou portov VGA a DVI a vychutnávajte si ostrý
a jasný obraz s rozlíšením FHD.
Menšia spotreba. Väčšia úspora.
● Podsvietenie bez obsahu ortuti, sklo bez obsahu arzénu a energeticky úsporná
konštrukcia pomáhajú znižovať mesačnú spotrebu energie, čo je dobré pre vašu
peňaženku aj životné prostredie.

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
Montážne rameno alebo zostava na montáž na stenu VESA sa predáva samostatne.
5
Modely s registráciou EPEAT Silver tohto produktu sú dostupné v oblastiach, v ktorých spoločnosť HP registruje spotrebiteľské počítače (stolné počítače/notebooky/tablety/monitory/počítače All-in-One*). K dispozícii len
v USA.
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HP 22y Display

Funkcie
Displej s rozlíšením Full HD 1 080p
Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s rozlíšením FHD.1
DVI
Jednoduché pripojenie pomocou praktického portu DVI zaručí úchvatný obraz v HD kvalite prostredníctvom vysokokvalitného a spoľahlivého digitálneho pripojenia.2
Panel TN
Užite si najnovšie akčné filmy alebo vysoko-oktánové video hry s nízkou latenciou pixlov a energickými časmi odozvy panela TN.
Zo stola na stenu
Displej podporuje štandard VESA na zavesenie na stenu alebo na otočné rameno.3
Bezproblémový obraz
Videá a hry ožívajú vďaka bleskovému času odozvy 5 milisekúnd (od sivej po sivú), ktorý zabezpečuje realistickejšie hranie s menšou mierou trhania a rozmazania.
Obmedzenie odrazu
Odrážavosť, typická pre lesklý povrch obrazovky, je výrazne znížená vďaka vylepšeniu pre nízku úroveň zákalu obrazovky, takže zobrazovanie je možné bez straty
čistoty a kontrastu.
Vyberte si farbu
Vyberte si farbu počítača a prispôsobte ho tak svojmu jedinečnému štýlu.4
Ľahko dostupné porty
Vďaka jednoduchému prístupu ku všetkým portom môžete k obrazovke rýchlo pripojiť potrebné zariadenia a vychutnávať si maximálne pohodlie.
Kompaktný, elegantný dizajn
Získajte všetko, čo potrebujete, v jednom elegantnom balení. Len jeden kábel vedúci k stene eliminuje spleť káblov. Tenký dizajn vám poskytuje viac priestoru pre
vylepšenú prácu s počítačom.
Energetická efektivita podľa vašich predstáv
Používaním displeja HP 22er s uhlopriečkou 54,61 cm (21,5") urobíte láskavosť životnému prostrediu aj svojej peňaženke. Spĺňa prísne kritériá energetickej efektivity
a pomáha znižovať vašu uhlíkovú stopu.5

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
Montážne rameno alebo zostava na montáž na stenu VESA sa predáva samostatne.
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Monitor HP 22y

Veľkosť obrazovky

54,6 cm (21,5")

Aspect ratio (Pomer strán)

16 : 9

Typ obrazovky

TN s posvietením LED

Veľkosť pixelu

0,248 mm

Doba odozvy

5 ms (sivá – sivá)

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

600:1 statický; 10 000 000:1 dynamický

Signál vstupu videa

1 VGA; 1 DVI-D

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až do 80 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(vertikálnu)

do 60 Hz

Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Antistatický

Typ vstupu pre displej

1 DVI-D (s podporou HDCP); 1 VGA

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Naklonenie: -5 až +15°

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu;

Zdroj napájania a požiadavky na
napájanie

Vstupné napätie: 100 – 240 V (striedavý prúd) pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 20 W (maximálne), 18 W (typicky); Pohotovostný režim: 0,5 W

Možnosti ovládania displeja

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“); Ovládanie vstupu; Napájanie

Rozmery (š x h x v)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (so stojanom); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (bez stojana)

Hmotnosť

2,60 kg (so stojanom); 2,46 kg (bez stojana)

Certifikáty a povolenia

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

Farba produktu

Čierna

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Napájací kábel; Kábel VGA; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače)

Informácie o objednávaní

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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máj 2018

