MONITOR DELL 24 HUB USB-C I P2422HE

Visualização melhor de qualquer lugar.

CONFORTO SEM
SACRIFICAR A COR

OTIMIZE SEU ESPAÇO
DE TRABALHO

Otimize o conforto visual neste monitor Hub
USB-C® de 23,8" com ComfortView Plus.1

Ganhe mais espaço na mesa com esse monitor FHD de
23,8" com seu painel fino que quase não ocupa lugar.

UM HUB DE PRODUTIVIDADE

CONFIABILIDADE TOTAL

Transforme seu monitor em um hub de
produtividade com ampla conectividade.

A empresa nº 1 do mundo em monitores*.
Validada pela confiabilidade renomada da Dell.

Maximize a produtividade

CONFORTO SEM
SACRIFICAR A COR

Conforto sem sacrificar a cor: Otimize o conforto visual com este monitor
FHD de 23,8" com ComfortView Plus1, uma tela integrada e sempre ligada que
reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas, além de proporcionar
excelente precisão de cores.
Consistência de cores oferecida como padrão: Veja cores consistentes
e vibrantes em um ângulo de visão ampliado graças à tecnologia In-Plane
Switching (IPS). Com 99% de cobertura sRGB, você enxerga cores precisas
desde o primeiro instante.
Elegante, estiloso e organizado: Esconda os cabos no riser do monitor para
manter tudo organizado. Esse elegante monitor tem bordas ultrafinas em três
lados, uma base pequena e um sistema de gerenciamento de cabos melhorado
e fácil de usar.

ESPAÇO DE
TRABALHO
OTIMIZADO

O conforto é essencial: Incline, gire na horizontal e na vertical e ajuste a altura do
monitor (faixa de ajuste de altura de 150 mm) para uma experiência de trabalho
confortável.
Projetado pensando em você: Navegue no menu e ajuste as configurações
da tela com o controle de joystick fácil de usar. Encaixe a Soundbar Slim
Dell (SB521A) opcional e eleve sua experiência de áudio.

Um hub de produtividade: Transforme o monitor em um hub de produtividade
com RJ45 para conectividade Ethernet com fio e USB-C, com até 65 W de
alimentação, tudo isso em uma configuração organizada.
Capacidade de gerenciamento aprimorada: Passagem de endereço MAC2,
inicialização PXE e Wake-on-LAN convenientemente integrados.
A praticidade de um único cabo: Reduza o emaranhado de cabos com
a conectividade USB-C, que oferece a flexibilidade de se conectar a sistemas
USB-C de vários fornecedores3 e economiza até 72% do tempo de
configuração do espaço de trabalho4.

CONECTE-SE
À PRODUTIVIDADE

Produtividade imediata: Basta pressionar o botão liga/desliga, e o recurso
de sincronização de energia inicia o monitor e o PC Dell conectado, mesmo
que o notebook esteja fechado. Compatível com determinados PCs Dell.5
Aumente sua eficiência: Aumente a produtividade em até 21% com
a configuração de dois monitores4 por meio do Dell Express Daisy Chaining —
um recurso que permite a detecção automática do segundo monitor, ignorando
a etapa manual das configurações de OSD em constante mudança.

OBRIGADO POR
FAZER DA DELL
A MARCA Nº 1
DE MONITORES
NO MUNDO*

Tranquilidade: A Troca de Painel Premium da Dell permite uma substituição
gratuita do painel durante o período da Garantia Limitada de Hardware6, mesmo
que haja apenas um pixel danificado.
Minimize o tempo de inatividade: Seu monitor vem com três anos de Serviço
de Troca Avançada7 para que, se uma substituição for necessária, o componente
seja enviado no próximo dia útil durante a Garantia Limitada de Hardware de
três anos6.
Um nível mais elevado de suporte: Faça upgrade para o suporte técnico regional
24x7 pelo telefone, realizado por engenheiros qualificados com a opção Dell
ProSupport8.

Recursos e especificações técnicas
Monitor

Monitor Dell 24 Hub USB-C — P2422HE

Conteúdo da caixa

Tamanho de visualização diagonal

23,80" (604,70 mm)

Área de exibição ativa
Largura
Altura

20,75" (527,04 mm)
11,67" (296,46 mm)

Componentes
• Monitor com suporte

Resolução máxima de predefinição

1920 x 1080 a 60 Hz

Taxa de proporção

16:9

Distância entre pixels

0,2745 mm x 0,2745 mm

Pixel por polegada (PPI)

93

Luminosidade

250 cd/m² (típica)

Suporte a cores

Gama de cores: 99% de sRGB (típica)
Profundidade de cores: 16,7 milhões de cores

Taxa de contraste

1.000:1 (típica)

Ângulo de visão

178°/178°

Tempo de resposta

5 ms típico (rápido) (cinza a cinza)
8 ms típico (modo normal) (cinza a cinza)

Tipo de painel

Tecnologia In-Plane Switching

Revestimento da tela do monitor

Antirreflexo

Tecnologia de retroiluminação

Sistema de iluminação de borda de LED branco

ComfortView Plus com tela sem cintilação

Sim

Compatibilidade com Dell Display Manager

Sim

Gerenciamento remoto de ativos

Sim, via Dell Command I Monitor

Conformidade com GSA/TAA

Sim

Soundbar opcional

SB521A

Cabos
• Cabo de alimentação
• Cabo DisplayPort para
DisplayPort (1,8 m)
• Cabo USB Type-C (1,8 m)
• Presilha
Documentação
• Guia de instalação rápida
• Informações regulamentares
e de segurança

Conectividade
Conectores

1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
1 DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
1 DisplayPort (saída) com MST (HDCP 1.4)
1 porta USB Type-C® upstream (modo alternativo com DisplayPort 1.2, até 65 W de alimentação)**
4 portas USB downstream supervelozes 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração)
1 porta RJ45

Suporte a HDCP

HDMI HDCP 1.4
DP HDCP 1.4

Recursos de design
Ajustabilidade

Suporte com altura ajustável (150 mm), inclinação (-5° a 21°), giro horizontal (-45° a 45°), giro vertical (-90° a 90°)

Segurança

Slot de trava de segurança (trava para cabos vendida separadamente)

Interface de montagem da tela plana

VESA (100 mm x 100 mm)

Energia
Entrada de CA
tensão/frequência/corrente

100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica)

Consumo de energia (operacional)

0,2 W (modo desligado)9
0,3 W (modo de espera)9
14,5 W (modo ligado)9
118 W (máx.)10

Consumo de energia em espera/suspensão

Menos de 0,3 W

Dimensões (com suporte)
Altura

496,11 mm (19,53")

Largura

21,17" (537,80 mm)

Profundidade

179,57 mm (7,07")

Peso
Peso (somente painel — para
montagem VESA/sem cabos)

3,81 kg (8,40 lb)

Peso (monitor e cabos com suporte)

6 kg

Peso (com a embalagem)

8,38 kg

Plano de serviços padrão

Troca de Painel Premium, três anos de Serviço de Troca Avançada7 e Garantia Limitada de Hardware6

Plano de serviço opcional

Dell ProSupport8

Conformidade ambiental

Monitor com certificação ENERGY STAR®, registro EPEAT® Gold onde aplicável11, compatível com RoHS, tela com
certificação TCO Edge, sem BFR/PVC (exceto cabos externos), vidro sem arsênico, e sem mercúrio apenas no painel.

Ajustabilidade e conectividade
MONITOR DELL 24 USB-C HUB I P2422HE

Ajuste facilmente o painel na posição de visualização de sua preferência.

21°

5°
90°

150 mm

90°

45°

Giro

Inclinação e altura ajustáveis

Visão traseira — slot de
gerenciamento de cabos

45°

Rotação

Conectividade

4
8
1

1	
Slot de trava de segurança
2 Conector de energia
3 Porta HDMI

2

3

4 Trava do suporte
5 DisplayPort (entrada)
6 DisplayPort (saída)

5

6

7

8

9

7	Porta USB Type-C upstream
8	
Porta USB Type-A downstream superveloz
de 5 Gbit/s (USB 3.2 de 1ª geração) (4)
9 Porta RJ45

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

BRAÇO DE MONITOR DUAL
DELL | MDA20
Instale rapidamente o braço de monitor dual
Dell (MDA20) para ter uma solução de montagem
de monitor e sistema abrangente. Essa instalação
praticamente sem ferramentas simplifica
a implementação.

COMBINAÇÃO DE TECLADO E MOUSE
SEM FIO DELL PRO | KM5221W
Aumente a produtividade com esta
combinação de teclado sem fio de tamanho
padrão e bordas finas e mouse ambidestro
com 3 anos de duração da bateria.

SOUNDBAR SLIM
DELL | SB521A
A soundbar mais fina e leve do mundo12
oferece uma clareza de áudio excepcional
e se encaixa magneticamente nos monitores
Dell13, deixando a mesa mais organizada.

* A Dell é a marca nº 1 do mundo em monitores por 7 anos consecutivos (do 2º trim. 2013 ao 4º trim. 2020)! Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4º trim. 2020.
** A Dell segue as especificações e os protocolos USB-C padrão, e esses monitores transmitem até 65 W de energia. A funcionalidade com sistemas USB-C de marcas não
Dell pode variar.
1 Com certificação TÜV: solução de hardware com baixa emissão de luz azul e sem cintilação (ID 1111236732, ID 1111238124). Para obter mais detalhes, acesse www.tuv.com.
2 A funcionalidade de passagem do endereço MAC é testada para funcionar com a maioria dos sistemas de PCs Dell. A funcionalidade em sistemas de outras marcas pode variar.
3 A compatibilidade e o desempenho com sistemas de vários fornecedores variam.
4 Fonte: Com base no relatório da Principled Technologies encomendado pela Dell, novembro de 2018. Os resultados reais variam. Relatório completo:
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
5 Isenção de responsabilidade: O recurso de sincronização de energia neste monitor USB-C Dell inicia o PC mesmo quando a tampa do notebook está fechada. Compatível somente
com PCs Dell selecionados; verifique seu PC Dell para garantir o suporte a este recurso.
6 Para obter uma cópia da Garantia Limitada de Hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse dell.com/warranty.
7 Troca Avançada: A Dell enviará um monitor de substituição no próximo dia útil na maioria dos casos, se considerado necessário após o diagnóstico on-line/ao telefone. Os prazos
de envio podem variar por local e para monitores de 55" e maiores. Se a unidade com defeito não for devolvida, será cobrada uma taxa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.
8 A disponibilidade pode variar. Acesse www.dell.com/support para obter detalhes.
9 Conforme definido na EU 2019/2021 e na EU 2019/2013.
10 Brilho máximo e configuração de contraste com carregamento máximo de energia em todas as portas USB.
11 Com registro EPEAT nos EUA. O registro EPEAT varia por país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país.
12 Com base em uma análise da Dell sobre as especificações públicas de soundbars para monitor comparáveis, julho de 2020.
13 Compatível somente com certos monitores Dell. Consulte a lista de compatibilidade da Soundbar Slim Dell — SB521A em dell.com.
Dell.com/monitors
A disponibilidade do produto varia por país. Entre em contato com um representante da Dell para obter mais informações.
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