
Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP N223 54,61 cm (21,5")

Οικονομική λύση για την καθημερινή εργασία

Απολαύστε πεντακάθαρες
λεπτομέρειες στην οθόνη FHD
N223 54,61 cm (21,5"), χάρη στην
ευκρινή ανάλυση 1.920 x 1.080. Η
πρακτική συνδεσιμότητα, οι
δυνατότητες προσαρμογής και η
προσιτή τιμή την καθιστούν
ιδανική λύση για την καθημερινή
εργασία.

Ευκρινής, λεπτομερής εικόνα
● Δείτε τη δουλειά σας σε μια μεγάλη οθόνη με διαγώνιο 54,61 cm (21,5"), ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080 και

λόγο δυναμικής αντίθεσης 10.000.000:1 για μια ευκρινή, πεντακάθαρη εμπειρία θέασης.1

Εξασφαλίστε άνεση στον χώρο εργασίας
● Δημιουργήστε έναν άνετο χώρο εργασίας, χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής κλίσης, το εσωτερικό

τροφοδοτικό και τις δυνατότητες εγκατάστασης που προσφέρει το ενσωματωμένο μοτίβο VESA 100 mm για
τοποθέτηση της οθόνης σε τοίχο, βραχίονα ή βάση.2

Πρακτική συνδεσιμότητα
● Συνδέστε συσκευές εύκολα με τις κεντρικές θύρες HDMI και VGA, για ψηφιακή πρόσβαση και συμβατότητα με

παλιότερες συσκευές.

Χαρακτηριστικά
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και περιορίστε το κόστος, με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική

σχεδίαση που διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR®. Επιπλέον, η οθόνη χρησιμοποιεί λυχνίες οπισθοφωτισμού
που δεν περιέχουν υδράργυρο και γυαλί που δεν περιέχει αρσενικό.

● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός έτους.
Για να επεκτείνετε το χρονικό διάστημα προστασίας, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.3

● Δείτε άνετα περιεχόμενο μέρα και νύχτα, με την ενσωματωμένη λειτουργία χαμηλού μπλε φωτισμού. Με
πιστοποίηση TÜV Rheinland, η οθόνη HP N223 σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε εύκολα
την επιλογή μπλε φωτισμού ανάλογα με την προτίμησή σας, για βέλτιστη προβολή.

● Παρακολουθήστε ευκρινείς, ομαλές κινήσεις σε μια οθόνη χωρίς τρεμόπαιγμα, που σας επιτρέπει να
επικεντρώνεστε περισσότερο στην εργασία σας.
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Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος 3WP71AA, 3WP71AS

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) 54,6 cm (21,5")

Τύπος οθόνης TN με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα 47,66 x 26,81 cm;

Γωνία θέασης 90° οριζόντια, 65° κατακόρυφα

Φωτεινότητα 250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης 600:1 στατική; 10000000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης 5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων 16:09

Εγγενής ανάλυση FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

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

Χαρακτηριστικά οθόνης Αντιθαμβωτική; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη;
Αντιστατική

Χειριστήρια Μενού, μείον ("-"), συν ("+")/έλεγχος εισόδου, λειτουργία

Σήμα εισόδου 1 HDMI (με υποστήριξη HDCP); 1 VGA

Ισχύς εισόδου Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος Ενεργή περιοχή πίνακα: 47,66 x 26,81 cm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 20 Watt (μέγιστη), 18 Watt (τυπική), 0,5 Watt (αναμονή); Ανάλυση οθόνης:
FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 50,4 x 17,04 x 38,3 cm

Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x
Υ)

50,4 x 4,9 x 31,05 cm

Βάρος 2,6 kg (Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά Κλίση: -5 έως +15°

Πιστοποίηση και συμμόρφωση MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; UL;
VCCI; MEPS για Βιετνάμ; WEEE; ISC

Περιβαλλοντικά στοιχεία Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Περιεχόμενα συσκευασίας Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Τεκμηρίωση; Καλώδιο VGA

Εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους



Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP N223 54,61 cm (21,5")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: UD950E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
2 Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά. Τα προαιρετικά εξαρτήματα πωλούνται ξεχωριστά.
3 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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