HP Compaq LE1711 43,2 cm (17")
LCD-skærm

HP’s strømbesparende panel har stor indflydelse på
strømforbruget
HP’s Essential Series HP Compaq LE1711-skærmens strømbesparende
funktioner er til gavn for virksomheden, fordi strømforbruget kan
reduceres samtidig med, at virksomheden er i vækst. Skærmene i HP
Essential-serien er energibesparende og fås til konkurrencedygtige
priser. Du kan f.eks. sikre jeres fortsatte succes med en HP
Compaq-skærm.

Teknologi, der tager hensyn til miljøet
HP Compaq LE1711 har et nyt strømbesparende
panel og opfylder strenge internationale miljøkrav,
bl.a.: ENERGY STAR® 5.0-specifikationerne, TCO
5.0-certificering, en reduktion af strømforbruget på
op til 34%, indeholder 50 % mindre kviksølv end
tidligere generationer, BFR- og PVC-frit panel,
kabinet og metalplade, skærmglas uden arsenik;
energibesparelser med værktøjet HP Power
Savings.
Se mere. Øg produktiviteten.
Du får endnu skarpere og klarere skærmbilleder af
det, du arbejder med. HP Compaq LE1711 byder
på: skarp opløsning op til 1280 x 1024 og hurtig
responstid på 5 ms 1, et kontrastforhold på
1000:1 en bred betragtningsvinkel på 160
grader; justerbar hældning, så placeringen bliver
optimal; skærm/farvejustering og beskyttelse mod
tyveri via HP Display Assistant; VGA-input til nem
og hurtig tilslutning.
Udvidet kompatibilitet
Det garanteres, at HP Compaq LE1711monitor
uden yderligere tilpasning er kompatibel med alle
HP's produkter til virksomheder samt med tilbehør
til HP's LCD-skærme (tilbehør sælges separat)
såsom: HP LCD Speaker Bar; HP Quick Release;
HP USB-grafikadapter; HP Compaq dc7900 Series
Ultra-slim Desktop Integrated Work Center Stand.
Ro i sindet
Med HP Compaq LE1711 ved du, at din
virksomheds behov er dækket. Hver enkelt skærm
leveres med tre års begrænset garanti via HP's
verdensomspændende service og support.
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SPECIFIKATIONER
Paneltype

TN

Synligt billedområde

43,2 cm (17")

Synsvinkel

160° vandret, 160° lodret

Lysstyrke

250 nit

Kontrastforhold

1000:1

Opdateringshastighed

5 ms

Oprindelig opløsning

1280 x 1024

Indgangssignal

VGA

Indgangsstrøm

100 til 240 VAC, 50 til 60 Hz

Strømforbrug

Maks. 22 watt, typisk 19 watt, standby2 watt

Mål

med fod:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
uden fod:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Vægt

3,9 kg

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -5° til +35°, bund og fod: Aftagelig

Miljømæssigt

Driftstemperatur:5°C til 35°C; Luftfugtighed ved drift:20% til 80% relativ luftfugtighed

Certificering og overensstemmelser

ISO 9241-307 retningslinjer for pixel-defekt, CISPR, VCCI, CSA (Canada), ACA (Australien), TUV- og GS-mærkning (tysk ergonomi), BSMI (Taiwan), CCC
(Kina), MIC (Sydkorea), NOM (Mexico), østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, FCC-godkendelse, ENERGY STAR®-godkendelse, TCO 5.0-skærme
(udstråling, ergonomi, miljø), Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP og Windows Vista®), GOST (Rusland),
SASO (Saudi-Arabien), EPEAT® Silver

Software

Med HP Display LiteSaver kan du planlægge dvaletilstand på forudindstillede tidspunkter, så du undgår, at billedet "brænder fast". Endvidere reduceres
strømforbruget og -udgifterne markant, og skærmen holder længere. Med HP Display Assistant-programmet kan du justere skærmen, lettere undgå tyveri og
kalibrere farver vha. protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på en tilsluttet pc.

Garanti

3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

1 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører den faktiske ydelse kan være højere eller lavere. Med forbehold for ændringer uden varsel.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors
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Tilbehør og services

HP LCD Speaker Bar

Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har
adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt
lydområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP
tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter.
Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan
udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Stativ til integreret
driftscenter

Du kan nemt montere en 17", 19" eller 22" HP LCD-skærm og en HP
Compaq dc7800 ultraslank desktop pc eller HP tynd klient på ét praktisk
stativ, som samler det hele ét sted2.

Produktnummer: GN783AA

HP USB-grafikadapter

HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til
vores skærme.

Produktnummer: NL571AA

5 års hardwaresupport
onsite, næste hverdag

Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet
udført af HP-godkendt tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt. Denne
aftale gælder i fem år.

Produktnummer: U7935E
2 Enheder skal anskaffes særskilt.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

