Folha de Dados

Monitor HP 22m
Beleza cativante. Desempenho surpreendente.
A tecnologia IPS avançada reproduz imagens com ângulos de visualização ultra-amplos até 178º, detalhes nítidos e cores
vibrantes. Este monitor FHD1 ultrafino e praticamente sem moldura é incrivelmente acessível e integra conectividade para
o seu portátil ou PC desktop.

Veja mais num design mais compacto
Desfrute de ainda mais espaço na sua
secretária utilizando este monitor ultrafino
de moldura fina. O design atrativo de
moldura fina dá um toque de beleza e
elegância a qualquer ambiente.
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Uma experiência de visualização
impressionante

Este monitor FHD1 incorpora tecnologia IPS e
proporciona-lhe uma experiência com
ângulos de visualização ultra-amplos até
178º. Ver é indubitavelmente acreditar.

Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.

Fácil ligação
Desfrute da qualidade de imagem desejada
sem recurso a dongles adicionais. Ligue
facilmente os seus dispositivos através de
portas VGA e HDMI e desfrute de imagens
nítidas e cristalinas em FHD.1

Folha de Dados

Monitor HP 22m

Tamanho do ecrã

54,61 cm (21,5 pol.)

Proporção

16:9 1

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,247 mm

Tempo de resposta

5 ms cinzento para cinzento 1

Luminosidade

250 cd/m² 1

Relação de contraste

1000:1 estático 1

ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Cor do Produto

Preto

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Resoluções suportadas

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 80 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 60 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Plug and Play; Controlos do utilizador; Programável pelo utilizador

Tipo de Entrada de Ecrã

1 HDMI 1.4 (com suporte HDCP); 1 VGA

Funcionalidades de segurança física

Preparado para fecho 3

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +20°

Software de gestão

HP Auto-Adjustment Pattern Utility

Especificações ambientais

Vidro de ecrã sem arsénio; Baixo teor de halogéneo; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio 2

Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A+; Consumo energético anual: 19 kWh; Em espera: 0,29 W;

Opções de Controlo do Ecrã pelo
Utilizador

Luminosidade; Controlo de cores; Contraste; Sair; Controlo de imagem; Controlo de entrada; Idioma; Gestão; Controlo de menu; Controlo de energia

Dimensões do produto

49,17 x 3,75 x 30,22 cm (apenas cabeça).
49,17 x 16,9 x 39,08 cm With stand
Embalado: 55,5 x 14,2 x 36,5 cm

Peso

2,4 kg; Embalado: 4,2 kg

Gama de temperaturas de funcionamento

5 até 35 °C

Gama de temperaturas de funcionamento

41 até 95°F

Intervalo de humidade para
funcionamento

20 até 80%, não condensada

Certificações e conformidades

MEPS (Austrália e Nova Zelândia); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL (Classe 1); C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP (Lote 6); FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC;
MEPS; Certificação Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8,1 e Windows 7); TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietname); Diretiva REEE da UE; ISC; Tecnologia Low Blue Light;
UkrSEPRO; MEPS (África do Sul); Etiqueta de eficiência energética (Ucrânia)

Cabo de alimentação

Tensão de entrada (de 100 a 240 V CA)

Garantia

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

Conteúdo da embalagem

Cabo de alimentação de CA; Documentação; Cabo HDMI; Adaptador; Cabo VGA

País de origem

Fabricado na China

Número do produto

3WL44AA

Informações para encomendas

3WL44AA#A2N: 192545212786; 3WL44AA#ABB: 192545212700; 3WL44AA#ABT: 192545212748; 3WL44AA#ABU: 192545212717; 3WL44AA#ABV: 192545212762;
3WL44AA#ABY: 192545212731; 3WL44AA#ACQ: 192545212755; 3WL44AA#UUG: 192545212779; 3WL44AA#UUZ: 192545212724

1
Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
2
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
3

O cabo de segurança com cadeado é vendido em separado.
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