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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA de MONITOR 

 
 

Modelo Referência: Dell P2222H (ou equivalente) 

Características mínimas 

 
1) Iluminado por tecnologia LED; 

2) Resolução: 1920x1080 pixels a 60 Hz ou superior; 

3) Formato de tela: Plana com taxa de proporção Widescreen (16:9); 

4) Suporte ao padrão de 16 milhões de cores, ou superior; 

5) Tamanho nominal de visualização útil mínima de 21,5 polegadas (diagonal de face); 

6) Possuir base articulada pivotante para funcionamento no formato retrato ou paisagem; 

7) Possuir base de apoio para possível instalação em mesa; 

8) Base com ajuste de inclinação e altura; 

9) Tempo de resposta menor ou igual a 8 ms; 

10) Taxa de contraste típico de 1000:1; 

11) Luminosidade mínima típica de 250 cd/m2; 

12) Interface de vídeo/conexões: VGA e HDMI ou DiplayPort ou DVI; 

13) Plug and Play; 

14) Antirreflexo; 

15) Angulo de visão (H/V) de 160 graus; 

16) Cor de “carcaça” predominante preta; 

17) Fonte de alimentação integrada ao monitor (110/220 VAC (+/-10%),  

18) Frequência de 50-60Hz com seleção automática; 

19) Cabo de alimentação no padrão especificado pela NBR 14136; 

20) OSD para idioma, auto ajuste, intensidade de cor, brilho, contraste e tamanho de tela; 

21) Drivers disponíveis para Windows 10; 

22) Compatibilidade de funcionalidades com os sistemas operacionais Microsoft Windows e Linux; 

23) Manuais e drivers de instalação inclusos, podendo os ser fornecidos através do sítio eletrônico 

do fabricante ou fornecedor autorizado. 

 
CONDIÇÕES GERAIS: 

 

a) Todos os componentes do equipamento integrados pelo fabricante – apresentar comprovação; 

b) Garantia de pelo menos 1 ano disponibilizada pelo fabricante – apresentar comprovação; 

c) Deverá estar presente no portfólio de produtos do fabricante – apresentar comprovação; 

d) Não poderá estar anunciado em listas de fim de vida (End of Sale, End of Life).Caso seja 

descontinuado em até seis meses da entrega, deverá ser substituído – apresentar declaração; 

e) Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante;  
f) Manutenção realizada por assistência técnica autorizada localizada no País.  
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