Οθόνη LCD HP Compaq LE1711 43,2 cm
(17")
Η οθόνη χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης της HP
προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ισχύος
Κάντε θετική επαγγελματική εντύπωση και επωφεληθείτε από τα
ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά της οθόνης HP Compaq
LE1711 της σειράς Essential Series της HP, η οποία σας βοηθά να
μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας ενώ αναπτύσσετε την επιχείρησή
σας. Οι οθόνες HP Essential Series αποτελούν ενεργειακά αποδοτικά
προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές για επιτυχία στην ανάπτυξη.

Τεχνολογία με περιβαλλοντική συνείδηση
Η HP Compaq LE1711 με νέα οθόνη χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης πληροί αυστηρά
παγκόσμια περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως τα εξής:
προδιαγραφές ENERGY STAR® 5.0 πιστοποίηση
TCO 5.0 έως 34% μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας 50% λιγότερος υδράργυρος από τα
μοντέλα προηγούμενης γενιάς οθόνη, περίβλημα
και φύλλο μετάλλου χωρίς BFR και PVC γυάλινη
επιφάνεια προβολής χωρίς αρσενικό δυνατότητα
εξοικονόμησης ενέργειας με το Εργαλείο
εξοικονόμησης ισχύος της HP
Δείτε περισσότερα. Αυξήστε την παραγωγικότητά
σας.
Απολαύστε εντυπωσιακή απόδοση οθόνης, για
ευκρινέστερη, καθαρότερη προβολή της εργασίας
σας. Η HP Compaq LE1711 προσφέρει τα εξής:
ευκρινής ανάλυσης έως 1280 x 1024, μικρός
χρόνος απόκρισης 5 ms 1 λόγος αντίθεσης
1000:1 ευρείες γωνίες θέασης 160 μοιρών
προσαρμόσιμες ρυθμίσεις κλίσης για βέλτιστη
τοποθέτηση προσαρμογή οθόνης/χρώματος και
λειτουργία αποτροπής κλοπής με το HP Display
Assistant είσοδος VGA για γρήγορη και εύκολη
συνδεσιμότητα

Βελτιωμένη συμβατότητα
Η HP Compaq LE1711monitor προσφέρει
εγγυημένη, άμεση συμβατότητα με τα επαγγελματικά
προϊόντα της HP, καθώς και επιλογές για οθόνες
HP LCD (η κάθε μία πωλείται χωριστά) όπως: HP
LCD Speaker Bar HP Quick Release
Προσαρμογέας γραφικών USB HP Βάση Integrated
Work Center για HP Compaq dc7900 Series
Ultra-slim Desktop
Εξασφαλίστε την ηρεμία σας
Να είστε βέβαιοι ότι με την HP Compaq LE1711 οι
επαγγελματικές σας ανάγκες καλύπτονται πλήρως.
Κάθε οθόνη συνοδεύεται από τριετή περιορισμένη
εγγύηση με την παγκόσμια εξυπηρέτηση και
υποστήριξη της HP.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος οθόνης

TN

Ορατή περιοχή

43,2 cm (17")

Γωνία θέασης

160° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 nits

Λόγος αντίθεσης

1000:1

Ταχύτητα απόκρισης

5 ms

Εγγενής ανάλυση

1280 x 1024

Σήμα εισόδου

VGA

Ισχύς εισόδου
100 έως 240 VAC, 50 Hz έως 60 Hz

Κατανάλωση ισχύος
22 watt μέγιστη, 19 watt τυπική, αναμονή2 watt

Διαστάσεις

με βάση:
37,7 x 20,6 x 38,6 cm
χωρίς βάση:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Βάρος

3,9 kg

Εργονομικά χαρακτηριστικά
Εύρος κλίσης: -5° έως +35°, βάση και στήριγμα: αφαιρούμενο

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία λειτουργίας:5°C έως 35°C; Υγρασία λειτουργίας:20 έως 80% RH

Πιστοποίηση και συμμόρφωση
Οδηγίες ελαττωμάτων εικονοστοιχείων ISO 9241-307, CISPR, VCCI, CSA (Καναδάς), ACA (Αυστραλία), TUV και GS Mark (Γερμανική εργονομία), BSMI
(Ταϊβάν), CCC (Κίνα), MIC (Νότια Κορέα), NOM (Μεξικό), εγκρίσεις Ανατολικής Ευρώπης, σήμανση CE, έγκριση FCC, πιστοποίηση κατά ENERGY STAR®,
οθόνες TCO 5.0 (εκπομπές, εργονομία, περιβάλλον), πιστοποίηση Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP και Windows
Vista®), GOST (Ρωσία), SASO (Σαουδική Αραβία), EPEAT® Silver

Λογισμικό
Η λειτουργία HP Display LiteSaver επιτρέπει τον προγραμματισμό της λειτουργίας αδράνειας σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, για προστασία της
οθόνης από τη διατήρηση ειδώλου, δραστική μείωση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας και παράταση της διάρκειας ζωής της οθόνης. Το HP Display
Assistant είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού που επιτρέπει τη ρύθμιση της οθόνης, την αποτροπή κλοπής και τη βαθμονόμηση των χρωμάτων με χρήση
του πρωτοκόλλου Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) του συνδεδεμένου υπολογιστή.

Εγγύηση

Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή.
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

1 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Οι πραγματικές επιδόσεις μπορεί να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει
πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν
στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για
ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης
LCD HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με
VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP.
Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα
επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Βάση για το HP
Integrated Work Center

Συνδέστε εύκολα μια οθόνη LCD 17-, 19- ή 22-ιντσών της HP και έναν πολύ
λεπτό υπολογιστή HP Compaq dc7800 ή ένα thin client της HP σε μία βάση
για την άνεση ενός "όλα σε ένα" υπολογιστή μικρών διαστάσεων 2 για την
ακριβή ρύθμιση παραμέτρων του επιτραπέζιου υπολογιστή που χρειάζεστε.

Αριθμός προϊόντος: GN783AA

Προσαρμογέας
γραφικών USB HP

Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να
συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία
χρήσης υπολογιστή.

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

5 έτη επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη
ημέρα, υποστήριξη
υλικού

Αξιοποιήστε την 5ετή εγγύηση επιτόπου επισκευής της ελαττωματικής μονάδας
υλικού σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP,
εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E
2 Μονάδες που διατίθενται ξεχωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

