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Οθόνη HP P224 21,5 ιντσώνΟθόνη HP P224 21,5 ιντσών
Μια επαγγελματική οθόνη σε εξαιρετική τιμήΜια επαγγελματική οθόνη σε εξαιρετική τιμή

Προβάλετε μεγαλύτερο μέρος του
περιεχομένου σας με την οθόνη HP
P224 21,5 ιντσών. Εκτός από το κομψό
και μοντέρνο προφίλ της, η οθόνη αυτή
παρέχει βασικές δυνατότητες
παρουσίασης και προηγμένη
συνδεσιμότητα σε εξαιρετική τιμή.

Μοναδική ευκρίνεια εικόνας για όλο το περιεχόμενό σαςΜοναδική ευκρίνεια εικόνας για όλο το περιεχόμενό σας

Περιηγηθείτε εύκολα σε έγγραφα και υπολογιστικά φύλλα με αυτή τη μεγάλη οθόνη Full HD 21,5 ιντσών
με εξαιρετική ανάλυση 1.920 x 1.080 και γωνία θέασης 178°.

Κομψή ανασχεδίασηΚομψή ανασχεδίαση

Συμπληρώστε τον μοντέρνο χώρο εργασίας σας με μια οθόνη σύγχρονης εμφάνισης και αισθητικής, η
οποία διαθέτει πλαίσιο micro edge 3 πλευρών για απεριόριστο οπτικό πεδίο και ουσιαστικά ενιαία εικόνα
κατά τη χρήση πολλών οθονών .

Ευέλικτη συνδεσιμότηταΕυέλικτη συνδεσιμότητα

Συνδέστε γρήγορα τις συσκευές σας, ή ακόμα και επιπρόσθετες οθόνες, με τις υποδοχές σύνδεσης HDMI
και DisplayPort™. Εξασφαλίστε συμβατότητα με συσκευές παλαιότερης γενιάς μέσω της υποδοχής VGA.

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

Συνδέστε τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας HP Mini, τον HP Chromebox ή επιλεγμένους HP Thin Client
απευθείας πίσω από την οθόνη. Διατηρήστε την τάξη με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό.

Φιλτράρετε τις εκπομπές μπλε φωτός και προσαρμόστε τα χρώματα σε ένα πιο θερμό φάσμα για πιο
άνετη προβολή, με τη λειτουργία HP Low Blue Light. Ρυθμίστε την κλίση για ιδανική προβολή.

Απελευθερώστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας με τα προαιρετικά εξαρτήματα στερέωσης που
υποστηρίζουν το μοτίβο VESA 100 mm.

Διαμορφώστε μια ολοκληρωμένη λύση, επιλέγοντας από τον προαιρετικό εξοπλισμό που διατίθεται για
την οθόνη σας, όπως το HP S100 Speaker Bar, το οποίο συνδέεται εύκολα στην κάτω πλευρά του πλαισίου
της οθόνης και σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο χωρίς να δεσμεύετε χώρο
στο γραφείο σας.

Κάθε οθόνη με πιστοποίηση ENERGY STAR® και TCO, εγγραφή EPEAT® Silver και χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλογόνο είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσφέρει ενεργειακή απόδοση και να υποστηρίζει την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Διαχειριστείτε την οθόνη σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Το HP Display Assistant σας δίνει τη
δυνατότητα να αλλάζετε γρήγορα μέγεθος στα παράθυρα της οθόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να
δουλεύετε σε διαφορετικές περιοχές, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αποτροπή των κλοπών σβήνοντας
την οθόνη σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης αποσύνδεσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με ένα κλικ. Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας
υποστηρίζεται από τη βασική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία,
επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.
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Φύλλο δεδομένων | Οθόνη HP P224 21,5 ιντσών

Οθόνη HP P224 21,5 ιντσών Πίνακας προδιαγραφώνΟθόνη HP P224 21,5 ιντσών Πίνακας προδιαγραφών

Τύπος οθόνηςΤύπος οθόνης VA

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) 21,5"

γωνία θέασηςγωνία θέασης 178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

ΦωτεινότηταΦωτεινότητα 250 cd/m²

Λόγος αντίθεσηςΛόγος αντίθεσης 10.000.000:1 δυναμική; 3000:1 στατική

Ρυθμός απόκρισηςΡυθμός απόκρισης 5 ms από γκρι σε γκρι

Χρώμα προϊόντοςΧρώμα προϊόντος Μαύρο

Λόγος διαστάσεωνΛόγος διαστάσεων 16:9

Εγγενής ανάλυσηΕγγενής ανάλυση FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσειςΥποστηριζόμενες αναλύσεις
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

Χαρακτηριστικά οθόνηςΧαρακτηριστικά οθόνης Αντιθαμβωτική; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου χρήστη

ΧειριστήριαΧειριστήρια
Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Διαχείριση; Μενού;
Τροφοδοσία; Έλεγχος εισόδου

Σήμα εισόδουΣήμα εισόδου 1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP); 1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP); 1 VGA

Περιβαλλοντικά στοιχείαΠεριβαλλοντικά στοιχεία Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% χωρίς συμπύκνωση

ΙσχύςΙσχύς Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύοςΚατανάλωση ισχύος 22 W (μέγιστη), 17 W (τυπική), 0,3 W (αναμονή)

διαστάσειςδιαστάσεις 48,85 x 4,01 x 29,32 cm (Μόνο κεφαλή,)

ΒάροςΒάρος 3 kg (Με βάση.)

Εργονομικά χαρακτηριστικάΕργονομικά χαρακτηριστικά Κλίση: -5° έως +25°

Λειτουργίες ασφάλειας υλικούΛειτουργίες ασφάλειας υλικού Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας

Συμμόρφωση εξοικονόμησηςΣυμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειαςενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

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

Προδιαγραφές περιβάλλοντοςΠροδιαγραφές περιβάλλοντος
Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό; Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο; Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς
υδράργυρο; Πιστοποίηση TCO; TCO Certified Edge

Περιεχόμενα συσκευασίαςΠεριεχόμενα συσκευασίας Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™; Καλώδιο VGA
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Φύλλο δεδομένων | Οθόνη HP P224 21,5 ιντσών

Οθόνη HP P224 21,5 ιντσώνΟθόνη HP P224 21,5 ιντσών

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Kιτ κλειδαριάς ασφαλείαςKιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών υπολογιστών HP v3επαγγελματικών υπολογιστών HP v3

Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την
οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας
HP Business PC v3. Ευκρινείς, καθαρές οθόνες υψηλής ανάλυσης για το επαγγελματικό
περιβάλλον. Οι οθόνες CRT και TFT έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν τελειότητα
εικόνας για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Η HP συνεργάζεται στενά με πολλούς προμηθευτές
εξαρτημάτων και οθονών για να εξασφαλίζει ότι κάθε μοντέλο πληροί τις απαιτήσεις των
χρηστών σε φωτεινότητα, αντίθεση, εστίαση, καθαρότητα, σύγκλιση και γεωμετρία εικόνας. Όλες
οι επαγγελματικές οθόνες της HP ακολουθούν τα κύρια περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως MPR-II,
TCO '99.
Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AAΑριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

HP S101 Speaker BarHP S101 Speaker Bar

Προσθέστε εμπλουτισμένο στερεοφωνικό ήχο σε επιλεγμένες οθόνες HP  χωρίς να
καταλαμβάνετε χώρο στο γραφείο σας με το HP S101 Speaker Bar, το οποίο προσαρμόζεται
εξαιρετικά κάτω από την οθόνη και συνδέεται μέσω USB. Ευκρινείς, καθαρές οθόνες υψηλής
ανάλυσης για το επαγγελματικό περιβάλλον. Οι οθόνες CRT και TFT έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
προσφέρουν τελειότητα εικόνας για τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Η HP συνεργάζεται στενά με
πολλούς προμηθευτές εξαρτημάτων και οθονών για να εξασφαλίζει ότι κάθε μοντέλο πληροί τις
απαιτήσεις των χρηστών σε φωτεινότητα, αντίθεση, εστίαση, καθαρότητα, σύγκλιση και
γεωμετρία εικόνας. Όλες οι επαγγελματικές οθόνες της HP ακολουθούν τα κύρια περιβαλλοντικά
πρότυπα, όπως MPR-II, TCO '99.
Αριθμός προϊόντος: 5UU40AAΑριθμός προϊόντος: 5UU40AA

Ρυθμιζόμενη βάση HP για οθόνεςΡυθμιζόμενη βάση HP για οθόνες

Μετατρέψτε τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή HP που διαθέτετε σε μια εργονομική
επιτραπέζια λύση που υποστηρίζει οθόνη έως 24 ιντσών. Η βάση οθόνης με δύο αρθρώσεις και
ομαλή κίνηση επιτρέπει καλύτερη ρύθμιση βάθους, ύψους και κλίσης για μέγιστη άνεση. Η
προσαρμόσιμη σχεδίαση της ρυθμιζόμενης βάσης οθόνης HP δέχεται φορητούς υπολογιστές που
μπορούν να συνδεθούν σε σταθμό σύνδεσης και φορητούς υπολογιστές χωρίς υποδοχή σταθμού
σύνδεσης. Ευκρινείς, καθαρές οθόνες υψηλής ανάλυσης για το επαγγελματικό περιβάλλον. Οι
οθόνες CRT και TFT έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν τελειότητα εικόνας για τους πιο
απαιτητικούς χρήστες. Η HP συνεργάζεται στενά με πολλούς προμηθευτές εξαρτημάτων και
οθονών για να εξασφαλίζει ότι κάθε μοντέλο πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών σε φωτεινότητα,
αντίθεση, εστίαση, καθαρότητα, σύγκλιση και γεωμετρία εικόνας. Όλες οι επαγγελματικές οθόνες
της HP ακολουθούν τα κύρια περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως MPR-II, TCO '99.
Αριθμός προϊόντος: AW663AAΑριθμός προϊόντος: AW663AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικούΤυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού
οθόνης ΗΡ με απόκριση την επόμενηοθόνης ΗΡ με απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτηεργάσιμη 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.
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Οθόνη HP P224 21,5 ιντσώνΟθόνη HP P224 21,5 ιντσών

Υποσημειώσεις μηνυμάτωνΥποσημειώσεις μηνυμάτων

 Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

 Ο επιτραπέζιος υπολογιστής HP Mini και οι υπολογιστές HP Chromebox και HP Thin Client πωλούνται ξεχωριστά. Απαιτείται βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B300 για οθόνες, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά.

 Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

 Τα αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά. Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα

προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας: www.hp.com/go/options.

 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν

απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο

Πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP

που συνοδεύει το προϊόν HP.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφώνΥποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

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

 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή

περιεκτικότητα σε αλογόνο.

 Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

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

© Copyright 2019 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. Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Ανατρέξτε στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων κατασκευαστών της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options.
 
Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα
κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.
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