
Folha de Dados

Monitor HP P21b G4
Um monitor profissional acessível para o seu dia a dia.

Execute facilmente as suas tarefas diárias no
Monitor HP P21b G4, um monitor acessível
que ocupa pouco espaço na sua secretária,
que se ajusta às suas necessidades de
conforto e que apresenta uma qualidade de
imagem Full HD e áudio integrado.

Qualidade de imagem e de som que surpreende.

Faça tudo e muito mais com cores realistas, detalhes nítidos e som estéreo num monitor Full HD IPS de 20,7
polegadas que incorpora altifalantes.

Conectividade moderna.

Ligue-se rápida e comodamente aos seus dispositivos e monitores adicionais através das portas HDMI e VGA, sem
necessidade de dongles.

Faça escolhas de compras conscientes.
Escolha um monitor com certificações TCO e ENERGY STAR® para satisfazer os seus requisitos de compra
ecológica.

Características

Veja e aprecie conteúdo no ecrã do seu monitor com a HP Low Blue Light, que altera o espetro de cores para
proporcionar uma experiência de visualização mais confortável. Incline o monitor até 5° para a frente ou até 20°
para trás para desfrutar da melhor posição de visualização.

Usufrua tranquilamente do seu equipamento, sabendo que o mesmo tem um ciclo de vida útil longo e está coberto
por uma garantia limitada padrão de 3 anos. Para prolongar a sua proteção, selecione um serviço HP Care Pack
opcional.
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Monitor HP P21b G4 Tabela de especificações

Tipo de ecrã TN

Área ativa do painel 18.03 x 10.14 in 457,92 x 257,58 mm

Luminosidade 250 nits

Relação de contraste 600:1 (estático)

Razão de resposta 5 ms (Ligar/Desligar)

Cor de produto Preto

Proporção 16:9

Resolução nativa FHD (1920 x 1080)

Resoluções suportadas 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

Características do ecrã Antirreflexo; Modo Low Blue Light

Controlos de utilizador Sair; Informação; Gestão; Controlo de energia; Controlo de entrada; Controlo do menu; Luminosidade+;
Imagem; Cores

Sinal de entrada 1 porta VGA; 1 porta HDMI 1.4 (com suporte HDCP)

Dimensão do ecrã (diagonal) 20.7"

Meio ambiente Temperatura para funcionamento: 5 até 35 °C; 
Humidade para funcionamento: 20 a 80% HR; 

Energia/Alimentação Tensão de entrada (de 100 a 240 V CA)

Consumo de energia 26 W (máximo), 23,5 W (típico), 0,5 W (modo suspensão)

Dimensões 19.3 x 1.8 x 11.6 in 49,03 x 4,63 x 29,41 cm

Peso 5.73 lb 2,6 kg
Funcionalidades de segurança
física

Preparado para fecho

Conformidade com standards de
eficiência energética

Certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® 2019

Certificação de conformidade

MEPS (Austrália e Nova Zelândia); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; e-
Standby; EuP (Lote 5); EuP (Lote 6); FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; Certificação TCO; TUV
Bauart; VCCI; MEPS (Vietname); Diretiva REEE da UE; ISC; Low Blue Light; SEPRO (Ucrânia); MEPS (África do
Sul); Etiqueta de eficiência energética (Ucrânia); California Energy Commission (CEC); Aplicação WW; ICE; MEPS
(México); TGM; Etiqueta Ecológica para PC (Japão)

Conteúdo da embalagem Monitor; Cabo de alimentação de CA; Documentação; Cabo VGA; Cartão de garantia; Informações sobre o
produto

Garantia Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão de obra. São aplicáveis determinadas
restrições e exclusões.
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Monitor HP P21b G4

Rodapés com mensagens

 Os HP Care Packs são vendidos em separado. Os níveis de serviço/assistência e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço/assistência tem início na data de aquisição do hardware.
São aplicadas restrições e limitações. Para saber mais detalhes, consulte www.hp.com/go/cpc. Os serviços da HP regem-se pelos Termos e Condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente
pode ter direitos legais adicionais de acordo com a legislação local aplicável e esses direitos não são afetados, de forma alguma, pelos Termos e Condições de serviço da HP ou pela Garantia Limitada da HP fornecida com o seu produto HP.
 

Rodapés com especificações técnicas

 Todas as especificações representam especificações típicas fornecidas pelos fabricantes dos componentes utilizados pela HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.
 O cabo antirroubo é vendido em separado.
 Com base no registo EPEAT® dos EUA, de acordo com a norma EPEAT® IEEE 1680.1-2018. O estatuto EPEAT® varia consoante o país. Para mais informações, aceda a www.epeat.net.

Registe-se para atualizações www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
 
ENERGY STAR é uma marca registada propriedade da U.S. Environmental Protection Agency (Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos).
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