
Datablad

HP P22h G4 FHD-bildskärm
Fantastiskt prisvärd företagsskärm
Placera innehållet precis på rätt ställe med den höjdjusteringsbara HP P22h G4
FHD-bildskärmen Den stilfulla och eleganta designen med viktiga
presentationsfunktioner, justerbarhet för komfort och avancerade anslutningar till
ett anmärkningsvärt pris.

Skarpa bilder för allt innehåll.

Navigera enkelt i dokument och kalkylark på den stora FHD IPS-bildskärmen på 21,5 tum som har en
verklighetstrogen upplösning på 1 920 x 1 080.

Elegant designad

Gör er arbetsyta fullständig med en modern bildskärm som har en 3-sidig mikroram för en obegränsad
betraktningsvinkel och praktiskt taget sömlösa konfigurationer för flera bildskärmar . Se tydligt från nästan vilken
vinkel som helst i rummet med en betraktningsvinkel på 178°.

Mångsidig anslutning
Anslut snabbt till enheter och ytterligare skärmar via HDMI- och DisplayPort™-kontakterna. Få kompatibilitet med
äldre enheter via VGA-kontakten.

Höjdpunkter

Hitta den bästa vinkeln med justerbara lutningsinställningar, höjdjusteringar med 100 mm och 90° rotation.

Anslut HP Desktop Mini, HP Chromebox eller välj en HP Thin Client som kan fästas direkt bakom bildskärmen.

Filtrera bort blått ljus och växla till ett varmare färgspektrum för en bekvämare visningsupplevelse med HP Low
Blue Light-läge. Anpassa lutningen för bästa visningsläge.

Frigör värdefullt utrymme på skrivbordet med monteringsalternativ med 100 mm VESA-mönster.

Skapa en totallösning med tillbehör för skärmen, till exempel HP S101 högtalarlist som enkelt monteras under
skärmen och ger stereoljud utan att ta plats på skrivbordet.

Energieffektivitet och miljömässig hållbarhet kommer med varje ENERGY STAR®- och TCO-certifierad samt EPEAT®
2019-registrerad bildskärm med låg halogenhalt.

Hantera skärmen och låt den göra jobbet. Använd HP Display Assistant för att snabbt ändra storlek på
skärmpartitioner och arbeta på olika delar av skärmen, och hjälp till att motverka stöld genom dimning av skärmen
när den kopplas bort utan godkännande.

Vi finns bara ett samtal eller ett klick bort. Slappna av med vetskapen om att IT-investeringen har tre års begränsad
standardgaranti. Utöka skyddet genom att lägga till en HP Care-tjänst som tillval.
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HP P22h G4 FHD-bildskärm Specifikationstabell

Bildskärmstyp IPS

Ljusstyrka 250 nits

Bildkvot 1000:1

Svarskvot 5 ms GtG (med overdrive)

Produktens färg Svart

Höjd-bredd-förhållande 16:9

Inbyggd upplösning FHD (1 920 x 1 080)

Upplösningar som stöds 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x
400; 800 x 600

Skärmegenskaper Antireflexbehandling; Tillgångskontroll; Skärmkontroller; Plug and play; Användarreglage; Justerbar höjd; Läge för svagt blått ljus

Användarkontroller Ljusstyrka; Färgkontroll; Avsluta; Bildkontroll; Information; Administration; Strömkontroll; Ingångskontroll; Menykontroll

Insignal 1 DisplayPort™ 1.2 (med stöd för HDCP); 1 HDMI 1.4 (med stöd för HDCP); 1 VGA

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 54,6 cm (21,5")

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 54,61 cm (21,5 tum)

Kamera Ingen integrerad kamera

Miljö Drifttemperatur: 5 till 35 °C; 
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande; 

Strömförsörjning 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning 21 W (max), 19 W (standard), 0,3 W (vänteläge)

Yttermått 49,73 x 4,59 x 30,11 cm (Utan stativ.)

Vikt 4,14 kg (Med stativ.)

Fysiska säkerhetsfunktioner Säkerhetslåsberedd

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad

Certifiering och regelefterlevnad MEPS i Australien och Nya Zeeland; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL;
VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC

Specifikationer för hållbar inverkan Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO-certifierad

Medföljer Bildskärm; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Strömkabel

Garanti 3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.

Pixlar per tum (ppi) 102 ppi

Panelens bitdjup 6 bitar

Vertikal betraktningsvinkel 178°

Horisontell betraktningsvinkel 178° horisontellt; 178° vertikalt

Ram Tresidig ram med mikrokant

Sväng No swivel

Lutning Lutning: –5 till +23°

Rotera No pivot

Intervall för höjdjustering 100 mm

VESA-montering Kompatibel med VESA-fäste

Hårdhet 3H

Skärmbehandling Antireflex

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Integrerat sekretessfilter Nej

Flimmerfri Ja

Lägen för svagt blått ljus Ja (TÜV-certifierad)

Energieffektivitetsklass A+

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)

30–86 KHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal) 48–75 Hz

Pixelstorlek 0,247 mm
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HP P22h G4 FHD-bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP snabbkopplingsfäste 2
Använd HP snabbkopplingsfäste 2 för att ansluta HP Desktop Mini till en skärm från HP  och
en rad stativ, armar och väggfästen.  Den säkra Sure-Lock-mekanismen håller datorn säkert
på plats och kan säkras ytterligare med en säkerhetsskruv som motverkar stöld.
Produktnummer: 6KD15AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen för
standardskärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om
problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U7935E
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HP P22h G4 FHD-bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

 Varje bildskärm säljs separat.
 HP Desktop Mini, HP Chromebox och HP tunn klient säljs separat. Kräver HP B300 monteringsfäste för skärmar, säljs separat.
 Monteringsutrustningen säljs separat.
 Varje tillbehör säljs separat.
 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack kan variera beroende på geografiskt läge. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på

www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Lås säljs separat.
EPEAT® 2019-registrerad där detta är tillämpligt. EPEAT™-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net.
 Bildskärmar som producerades fram till september 2020 levereras med en VGA-kabel och HDMI-kabel. Bildskärmar som produceras efter september 2020 levereras med en DisplayPort™ -kabel och HDMI-kabel.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information i detta dokument.
 
DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som
tillhör U.S. Environmental Protection Agency i USA.
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