
Specifikace

Displej HP 22y

Nové technologie pro
zábavní průmysl

Pořiďte si vysněný ostrý, čistý
obraz díky tomuto plochému
panelovému displeji za
neuvěřitelně nízkou cenu.
Stylové funkce a uživatelsky
přívětivý design pozdvihnou
váš oblíbený obsah o stupínek
výše, ať už procházíte webem
nebo streamujete nejnovější
zábavní obsah.

Ostrý a jasný obraz
● Užívejte si realistické barvy a ostré detaily v každém dokumentu, videu i e-mailu na
54,6cm (21,5") displeji s rozlišením FHD1. Tento displej vás nezklame, ať už se jedná
o každodenní úlohy nebo zábavu.

Univerzální možnosti připojení
● Dosáhněte požadované kvality obrazu bez nutnosti využití otravných hardwarových
klíčů. Připojte pohodlně zařízení s porty VGA a DVI a užívejte si ostrý, jasný obraz s
rozlišením FHD.

Menší spotřeba. Větší úspory.
● Podsvícení bez obsahu rtuti, sklo bez obsahu arsenu a energeticky účinný design
snižuje měsíční spotřebu energie a pomáhá tak vaší peněžence i životnímu
prostředí.

1 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
2 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
3 Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.
5 Modely s certifikací EPEAT Silver jsou k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje spotřebitelské počítače [stolní počítače/notebooky/tablety/monitory/počítače All-in-One*]. K dispozici pouze v USA.



Specifikace

HP 22y Display

Funkce

Displej Full HD/rozlišení 1080p
Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.1

DVI
Připojte se snadno díky praktickému portu DVI zajišťujícímu strhující grafiku HD přes vysoce kvalitní a spolehlivé digitální připojení.2

Panel TN
Vychutnejte si nejnovější akční trháky nebo vysokooktanové videohry s krátkou časovou prodlevou pixelů a bryskní dobou odezvy tohoto panelu TN.

Ze stolu na stěnu
Displej je vybaven montážním držákem standardu VESA pro montáž na stěnu nebo otočné rameno.3

Plynulé zobrazení
S rychlou dobou odezvy 5 ms (šedá-šedá) budou vaše videa a hry vypadat skutečněji, bez známek zasekávání nebo rozmazání obrazu.

Nižší odrazivost
Odrazivost typickou pro lesklé povrchy obrazovek se podařilo výrazně snížit díky vylepšenému zobrazení bez rozmazání, aniž by došlo ke ztrátě čistoty a kontrastu
obrazu.

Vyberte si barvu
Personalizujte svůj počítač výběrem barvy, která odpovídá vašemu stylu.4

Dobře přístupné porty
Dobře přístupné porty umožňují rychlé a snadné připojení zařízení k vašemu monitoru.

Kompaktní, stylový design
Získejte vše potřebné v jednom elegantním balení. Díky jedinému kabelovému připojení nepotřebujete nevzhlednou změť kabelů. Tenká konstrukce přináší více
místa pro lepší využití vašeho pracovního prostředí.

Energetická účinnost naším způsobem
Udělejte něco pro životní prostředí – a pro svou peněženku – pořiďte si 54,61cm (21,5") monitor HP 22er. Splňuje přísné standardy energetické účinnosti a pomáhá
snižovat dopad na životní prostředí.5

1 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
2 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
3 Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.
5 Modely s certifikací EPEAT Silver jsou k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje spotřebitelské počítače [stolní počítače/notebooky/tablety/monitory/počítače All-in-One*]. K dispozici pouze v USA.



Specifikace

Displej HP 22y

Velikost monitoru 54,6 cm (21,5")

Poměr stran 16:09

Typmonitoru TN s LED podsvícením

Rozteč pixelů 0,248 mm

Doba odezvy 5 ms (šedá – šedá)

Jas 250 cd/m²

Kontrastní poměr 600 : 1 statický; 10 000 000 : 1 dynamický

Signál videovstupu 1 VGA; 1 DVI-D

Rozlišení FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 80 kHz

Zobrazit interval prověřování
(vertikálně)

Až 60 Hz

Funkce displeje Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Antistatická úprava

Zobrazit typ vstupu 1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port VGA

Funkcemechanického zabezpečení Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelnýúhel monitoru Náklon: –5 až +15°

Parametry prostředí Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu

Napájení a požadavky na napájení Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: 20 W maximální, 18 W typická; Pohotovostní režim: 0,5 W

Zobrazit možnosti ovládání
uživatelem

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“); Ovládání vstupů; Napájení

Rozměry (š x h x v) 50,4 x 17,04 x 38,3 cm (s podstavcem); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (bez podstavce)

Hmotnost 2,60 kg (s podstavcem); 2,46 kg (bez podstavce)

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

Barva produktu Černá

Záruka 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Obsah krabice Napájecí kabel; Kabel VGA; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače)

Informace o objednávce 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

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
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