Podatkovni list

Zaslon HP 22y

Novo obzorje za zabavo

Ta ploski zaslon z izjemno
vrednostjo zagotavlja ostro in
čisto sliko, po kateri ste
hrepeneli. Z elegantno
podobo, ki ste jo pričakovali,
njegovo uporabniku prijazno
oblikovanje izboljša vso
priljubljeno vsebino, ne glede
na to, ali brskate po internetu
ali pretakate najnovejše
zabavne vsebine.
Ostra in čista slika
● Na zaslonu FHD1 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) lahko uživate v realističnih barvah
in ostrih podrobnostih vsakega dokumenta, videoposnetka in elektronskega
sporočila; ne glede na to, ali opravljate vsakodnevne naloge ali se zabavate, ta
zaslon skrbi za vaše potrebe.
Vsestransko povezovanje
● Zagotovite si sliko, ki si jo želite, ne da bi morali uporabiti nadležne ključke. Naprave
priročno povežite prek priključkov VGA in DVI ter uživajte v ostri ter čisti sliki polne
visoke ločljivosti.
Manj energije, več prihrankov.
● Osvetlitev ozadja brez živega srebra, steklo brez arzena in energijsko učinkovito
oblikovanje vam pomagajo pri zmanjševanju mesečne porabe energije, kar je za
dobrobit vaše denarnice in okolja.

Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).
Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
Montažni nosilec VESA ali sklop za stensko montažo sta naprodaj ločeno.
5
Registrirani modeli tega izdelka z oznako EPEAT Silver so na voljo tam, kjer HP registrira komercialne računalnike [desktop/notebooks/tablets/monitors/All-in-Ones*]. Na voljo samo v ZDA.
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HP 22y Display

Posebnosti
Zaslon Full HD/1080p
Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega zaslona FHD.1
DVI
Enostavno se povežite prek priročnega priključka DVI in si prek visoko kakovostne in zanesljive digitalne povezave zagotovite osupljive slike visoke ločljivosti.2
Zaslon TN
Na tem zaslonu TN lahko zaradi majhne zakasnitve slikovnih točk in izjemno hitrih odzivnih časov uživate v najnovejšem akcijskem filmu ali napeti video igri.
Na mizi in na steni
Zaslon je opremljen s standardno možnostjo namestitve VESA za prikazovanje na steni ali premičnem nosilcu.3
Vrhunski vizualni učinki
Zahvaljujoč nemotenemu delovanju in odzivnemu času 5 milisekund (iz sive barve v sivo barvo) videoposnetki oživijo, igre pa so bolj realistične.
Manjša odsevnost
Odsevnost, ki je značilna za zaslone s sijajno površino, je bistveno zmanjšana zaradi izboljšave zaslona z nizko zamegljenostjo, in sicer brez izgube jasnosti in
kontrasta slik na zaslonu.
Izberite svojo barvo
Prilagodite svoj računalnik z barvo po izbiri, ki se ujema z vašim slogom.4
Preprost dostop do priključkov
Hiter priklop na zaslon s preprostim dostopom do vseh priključkov zagotavlja udobnejšo izkušnjo.
Kompaktno, elegantno oblikovanje
V enem elegantnem kompletu boste dobili vse, kar potrebujete. Z enotno povezavo do vtičnice se izognete uporabi odvečnih kablov. Tanka oblika zagotavlja
dodaten prostor za izboljšano računalniško izkušnjo.
Energijska učinkovitost na vaš način
Z uporabo zaslona HP 22er z diagonalo 54,61 cm (21,5 palca) boste naredili uslugo okolju in svoji denarnici. Zaslon ustreza strogim smernicam za energijsko
učinkovitost in pomaga zmanjšati ogljični odtis.5
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Zaslon HP 22y

Velikost prikaza

54,6 cm (21,5 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 09

Vrsta prikaza

TN w/osvetlitev LED

Razmak slikovnih pik

0,248 mm

Čas odgovora

5 ms iz sive v sivo

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

600 : 1 statično; 10000000 : 1 dinamično

Vhodni video signal

1 VGA; 1 DVI-D

Ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 80 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte
slikovnih pik

Do 60 Hz

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; zaščita proti statični elektriki

Vrsta zaslonskega vhoda

1 priključek DVI-D (s podporo za HDCP); 1 priključek VGA

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do +15°

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez vsebnosti živega srebra; Zaslon brez vsebnosti arzena

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 voltov izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 20 W, običajno 18 W; stanje pripravljenosti: 0,5 W

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona Meni; minus (»–«); plus (»+«); upravljanje vhodnega signala; vklop/izklop
Mere (š x g x v)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (s stojalom); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (brez stojala)

Teža

2,60 kg (s stojalom); 2,46 kg (brez stojala)

Certifikati in skladnost

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Microsoftovo potrdilo WHQL za Win-10, Win-8, Win-7

Barva izdelka

Črno

Garancija

Enoletna omejena garancija

Vsebina škatle

Napajalni kabel za izmenični tok; kabel VGA; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike)

Informacije o naročanju

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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