
Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 22y

Νέοι ορίζοντες στην
ψυχαγωγία

Εξασφαλίστε την ευκρινή,
καθαρή ποιότητα εικόνας που
επιθυμείτε, σε εκπληκτική
τιμή, με αυτή την επίπεδη
οθόνη. Με τα κομψά
χαρακτηριστικά που έχετε
μάθει να περιμένετε, η
εύχρηστη σχεδίασή της
τονίζει το αγαπημένο σας
περιεχόμενο, είτε κάνετε
περιήγηση στο web ή
αναπαραγωγή των πιο
πρόσφατων προγραμμάτων
ψυχαγωγίας μέσω ροής.

Ευκρινής, καθαρή εικόνα
● Απολαύστε ζωντανά χρώματα και έντονες λεπτομέρειες σε κάθε έγγραφο, βίντεο

και email, σε μια οθόνη FHD1 54,6 cm (21,5") - αυτή η οθόνη καλύπτει τα πάντα,
από τις καθημερινές εργασίες μέχρι τις ανάγκες ψυχαγωγίας.

Ευέλικτη συνδεσιμότητα
● Εξασφαλίστε την ποιότητα εικόνας που αναζητάτε, χωρίς τα ενοχλητικά κλειδιά

υλικού. Συνδέστε εύκολα τις συσκευές σας με τις θύρες VGA και DVI και απολαύστε
ευκρινή και καθαρή εικόνα σε FHD.

Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Μεγαλύτερη εξοικονόμηση.
● Ο οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, το γυαλί χωρίς αρσενικό και η ενεργειακά

αποδοτική σχεδίαση συμβάλλουν στη μείωση της μηνιαίας κατανάλωσης ισχύος,
κάνοντας καλό στην τσέπη σας και στο περιβάλλον.

1 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
2 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
3 Ο βραχίονας ή το σύστημα επιτοίχιας στήριξης VESA πωλούνται ξεχωριστά.
5 Τα μοντέλα του συγκεκριμένου προϊόντος με πιστοποίηση EPEAT Silver είναι διαθέσιμα όπου η HP εγγράφει καταναλωτικά προϊόντα (επιτραπέζιοι υπολογιστές/φορητοί υπολογιστές/tablet/οθόνες/υπολογιστές
All-in-One*). Διαθέσιμα μόνο στις ΗΠΑ.
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HP 22y Display

Χαρακτηριστικά

Οθόνη Full HD / Οθόνη 1080p
Προετοιμαστείτε για εντυπωσιακά γραφικά και ευκρινείς εικόνες με την ασυναγώνιστη ποιότητα αυτής της εκπληκτικής οθόνης FHD.1

DVI
Συνδεθείτε εύκολα με την εύχρηστη θύρα DVI για εντυπωσιακή εικόνα HD μέσω αξιόπιστης ψηφιακής σύνδεσης υψηλής ποιότητας.2

Οθόνη TN
Απολαύστε την πιο πρόσφατη ταινία δράσης ή τα τελειότερα βιντεοπαιχνίδια, με χαμηλή καθυστέρηση πίξελ και σύντομο χρόνο απόκρισης αυτής της οθόνης ΤΝ.

Από το γραφείο στον τοίχο
Η οθόνη είναι εξοπλισμένη με πρότυπο σύστημα ανάρτησης VESA, για να την τοποθετήσετε στον τοίχο ή σε περιστρεφόμενο βραχίονα.3

Κορυφαία εικόνα
Βίντεο και παιχνίδια ζωντανεύουν χωρίς καθυστέρηση ή θολή εικόνα, για πιο ρεαλιστική εμπειρία, χάρη στον ομαλό χρόνο απόκρισης των 5 χιλιοστών του
δευτερολέπτου (γκρι σε γκρι).

Μειώστε την αντανάκλαση
Οι αντανακλάσεις που είναι συνηθισμένες στις γυαλιστερές οθόνες, εδώ μειώνονται αισθητά χάρη στη βελτιωτική λειτουργία χαμηλής θολότητας, χωρίς να
επηρεάζεται η καθαρότητα και η αντίθεση της εικόνας.

Επιλέξτε το χρώμα σας
Εξατομικεύστε τον υπολογιστή σας με το χρώμα της επιλογής σας, για ξεχωριστό στυλ.4

Εύκολη πρόσβαση στις θύρες
Συνδεθείτε γρήγορα με την οθόνη χάρη στην απλή και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις θύρες για πιο άνετη εμπειρία.

Κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα κομψό πακέτο. Η ακαταστασία των καλωδίων εξαφανίζεται καθώς απαιτείται μόνο μία σύνδεση. Η λεπτή σχεδίαση σας
εξασφαλίζει περισσότερο χώρο για βελτιωμένη εμπειρία χρήσης υπολογιστή.

Ενεργειακή απόδοση με τους δικούς σας όρους
Βοηθήστε το περιβάλλον –και την τσέπη σας– χρησιμοποιώντας την οθόνη HP 22er 54,61 cm (21,5"). Η συσκευή πληροί αυστηρές οδηγίες ενεργειακής απόδοσης
και σας βοηθά να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα.5

1 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
2 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
3 Ο βραχίονας ή το σύστημα επιτοίχιας στήριξης VESA πωλούνται ξεχωριστά.
5 Τα μοντέλα του συγκεκριμένου προϊόντος με πιστοποίηση EPEAT Silver είναι διαθέσιμα όπου η HP εγγράφει καταναλωτικά προϊόντα (επιτραπέζιοι υπολογιστές/φορητοί υπολογιστές/tablet/οθόνες/υπολογιστές
All-in-One*). Διαθέσιμα μόνο στις ΗΠΑ.
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Οθόνη HP 22y

Μέγεθοςοθόνης 54,6 cm (21,5")

Λόγοςδιαστάσεων 16:09

Τύποςοθόνης TNμεοπισθοφωτισμό LED

Βήμαεικονοστοιχείου 0,248 mm

Χρόνοςαπόκρισης 5 msαπόγκρισεγκρι

Φωτεινότητα 250 cd/m²

Λόγοςαντίθεσης 600:1στατική; 10000000:1δυναμική

Σήμαεισόδουβίντεο 1 VGA; 1 DVI-D

Ανάλυση FHD (1.920 x 1.080στα60 Hz)

Συχνότητασάρωσης
οθόνης (οριζόντια)

Έως 80 kHz

Συχνότητασάρωσης
οθόνης (κάθετη)

Έως 60 Hz

Χαρακτηριστικάοθόνης Αντιθαμβωτική; Επιλογήγλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχείαελέγχουστηνοθόνη; Plug
and Play; Δυνατότηταπρογραμματισμούαπότοχρήστη;Αντιστατική

Τύποςστοιχείων
εισόδουοθόνης

1 DVI-D (μευποστήριξηHDCP), 1 VGA

Λειτουργίεςασφάλειας
υλικού

Υποστηρίζεικλειδαριάασφαλείας (πωλείταιξεχωριστά)

Γωνίαοθόνης Κλίση: -5 έως +15°

Προδιαγραφές
περιβάλλοντος

Οπισθοφωτισμός LEDχωρίςυδράργυρο,Γυάλινηεπιφάνειαχωρίςαρσενικό

Τροφοδοσίακαι
απαιτήσειςισχύος

Τάσηεισόδου: 100-240 VACστα50 - 60 Hz; Κατανάλωσηισχύος: 20 Watt μέγιστη, 18 Watt τυπική;
Κατάστασηαναμονής: 0,5 Watt

Επιλογέςελέγχου
χρήστηοθόνης

Μενού; Μείον ("-"); Συν ("+"); Έλεγχοςεισόδου;Τροφοδοσία

Διαστάσεις (π xβxυ) 50,4 x 17,04 x 38,3 cm (μεβάση); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (χωρίςβάση)

Βάρος 2,60 kg (μεβάση); 2,46 kg (χωρίςβάση)

Πιστοποιήσειςκαι
συμμορφώσεις

CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; ΠιστοποίησηMicrosoft WHQL, Win 10, Win 8, Win 7

Χρώμαπροϊόντος Μαύρο

Εγγύηση ΕμπορικήεγγύησηHP 2ετών

Περιεχόμενο
συσκευασίας

Καλώδιοτροφοδοσίας AC; ΚαλώδιοVGA; CD (περιλαμβάνειοδηγόχρήσης, εγγύηση,
προγράμματαοδήγησης)

Πληροφορίες
παραγγελίας

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. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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