Veri sayfası

HP 22y Ekran

Eğlencede yeni bir ufuk
açılıyor
Bu düz panel ekranla sahip
olmak istediğiniz canlı, net
görüntü kalitesini inanılmaz
bir fiyata elde edin.
Beklediğiniz zarif özellikleri
içeren kullanıcı dostu tasarımı,
siz web'de gezinirken veya en
son eğlence içeriklerinin
akışını gerçekleştirirken tüm
favori içeriklerinizi üst düzeye
taşır.
Canlı, net görüntü
● Her belge, video ve e-posta için gerçeğe yakın renkler ve keskin detayların keyfini
54,6 cm (21,5 inç) diyagonal ekranda FHD1 olarak çıkarın. Bu ekran, günlük
işlerinizden eğlenceye kadar her türlü ihtiyacınızı karşılar.
Çok yönlü bağlantı
● Aradığınız görüntü kalitesini can sıkıcı donanım kilitlerine ihtiyaç duymadan elde edin.
VGA ve DVI bağlantı noktalarıyla aygıtlarınızı kolayca bağlayın ve canlı, net bir
görüntünün keyfini FHD olarak çıkarın.
Daha az enerji. Daha fazla tasarruf.
● Cıva içermeyen arka ışıklar, arsenik içermeyen cam ve enerji tasarrufu sağlayan
tasarım, aylık güç tüketiminizi azaltarak cüzdanınızı rahatlatır ve çevreyi korumaya
yardım eder.

Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
VESA montaj kolu veya duvar montaj düzeneği ayrı satılır.
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Bu ürünün EPEAT Silver tescilli modelleri, HP'nin tüketici [masaüstü/dizüstü/tablet/monitör/All-in-One*] bilgisayarının tescilli olduğu yerlerde bulunabilir. Yalnızca ABD'de sunulmaktadır.
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HP 22y Display

Özellikler
Full HD ekran / 1080p ekran
Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net görüntülere hazır olun.1
DVI
Yüksek kaliteli ve güvenilir bir dijital bağlantı üzerinden çarpıcı HD görsellere yönelik kullanışlı DVI bağlantı noktasını kullanarak kolayca bağlayın.2
TN Paneli
Bu TN panelin sunduğu düşük piksel gecikmesi ve hızlı yanıt süresi ile en son aksiyon filminin veya en hareketli bilgisayar oyununun keyfini çıkarın.
Masanızdan alıp duvara takın
Ekran, duvarda veya döndürme kolu üzerinde kullanım için standart VESA montaj birimiyle donatılmıştır.3
Sorunsuz görseller
Daha gerçekçi bir oynatma deneyimi sunan 5 milisaniyelik pürüzsüz gri-gri yanıt süresi sayesinde videolar ve oyunlar daha az takılma ve bulanıklıkla canlanır.
Yansımayı azaltın
Düşük Bulanıklık ekran özelliği sayesinde parlak ekran yüzeylerinde görülmesi normal olan yansıma miktarı, ekran görüntüsünde netlik ve kontrast kaybı olmadan
fark edilir derecede azaltılmıştır.
Renginizi seçin:
Bilgisayarınızı istediğiniz renklerle, size uygun bir tarzda kişiselleştirin.4
Kolay bağlantı erişimi
Daha kolay bir deneyim için tüm bağlantı noktalarınıza basit ve kolay erişimle ekranınızı çabucak bağlayabilirsiniz.
Küçük boyutlu, şık tasarım
İhtiyacınız olan her şeyi, tek bir zarif pakette elde edin. Tek bir duvar bağlantısıyla kablo dağınıklığını ortadan kaldırın. İnce tasarımı, gelişmiş bilgi işlem deneyimi için
daha fazla alan sağlar.
Tarzınıza uygun enerji verimliliği
HP 22er 54,61 cm (21,5") Ekranı kullanarak çevreye ve bütçenize iyilik yapın. Sıkı enerji verimliliği yönergelerine uygun olan bu ekran, karbon ayak izinizi azaltmanızı
sağlar.5
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HP 22y Ekran

Ekran boyutu

54,6 cm (21,5 inç)

En boy oranı

16:09

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı TN

Piksel

0,248 mm

Yanıt süresi

5 ms gri-gri

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

600:1 statik; 10000000:1 dinamik

Video giriş sinyali

1 VGA; 1 DVI-D

Çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

80 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

60 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Antistatik

Ekran Giriş Türü

1 DVI-D (HDCP desteği ile); 1 VGA

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +15°

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen arkadan aydınlatmalı LED ekran; Arsenik İçermeyen Ekran Camı

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 20 W maksimum, 18 W tipik; Bekleme modu: 0,5 W

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); Giriş Denetimi; Güç

Boyutlar (g x d x y)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (ayaklı); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (ayaksız)

Ağırlık

2,60 kg (ayaklı); 2,46 kg (ayaksız)

Sertifikalar ve uyumluluklar

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

Ürün rengi

Siyah

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; VGA kablosu; CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir)

Sipariş bilgileri

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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