HP Compaq LE1711 -LCD-näyttö, 43,2 cm
(17")
HP:n energiatehokas paneeli tekee tehokkaan
vaikutuksen

Anna yrityksellesi sysäys kohti parempaa tulevaisuutta ja hyödy HP:n
Essential-sarjaan kuuluvan HP Compaq LE1711 -näytön
energiatehokkaista ominaisuuksista, jotka auttavat vähentämään
sähkönkulutusta yrityksen kasvaessa. HP Essential -sarjan näytöt ovat
energiapihejä ja edullisia tuotteita, jotka auttavat luomaan
menestystä.

Ympäristöystävällistä tekniikkaa
HP Compaq LE1711 -näytön uusi energiatehokas
paneeli täyttää tiukat maailmanlaajuiset
ympäristövaatimukset: ENERGY STAR® 5.0
-vaatimukset; TCO 5.0 -hyväksyntä; vähentää
virran kulutusta jopa 34 %; sisältää puolet
vähemmän elohopeaa kuin edellisen sukupolven
mallit; BFR- ja PVC-vapaa paneeli, kuori ja
metallilevyt; arseeniton näytön lasi; sähköä
säästävä HP Power Savings -työkalu.
Näe enemmän. Ole tuottavampi.
Tämän erinomaisen suorituskykyisen näytön kuva
on entistä terävämpi ja tarkempi. HP Compaq
LE1711 -näytön ominaisuuksiin kuuluvat: jopa 1
280 x 1 024 kuvapisteen tarkkuus ja nopea 5
ms:n vasteaika 1; kontrastisuhde 1000:1; laaja
160 asteen katselukulma; säädettävä kallistus,
joka mahdollistaa parhaan mahdollisen sijoittelun;
näytön/värien säätö ja
varkaudenesto-ominaisuuksien käyttöönotto HP
Display Assistant -ohjelman kautta; nopean ja
helpon käyttöönoton mahdollistava
VGA-tuloliitäntä.
Laajennettu yhteensopivuus
HP Compaq LE1711monitor on heti yhteensopiva
kaikkien HP:n yritystuotteiden ja HP:n
LCD-näyttöjen lisävarusteiden (hankittava erikseen)
kanssa, mm. seuraavien: HP LCD Speaker Bar; HP
Quick Release; HP:n USB-grafiikkasovitin; HP
Compaq dc7900 -sarjan erittäin ohuiden
pöytätietokoneiden Integrated Work Center
-jalusta.

Nauti mielenrauhasta
HP Compaq LE1711 vastaa yrityksen tarpeisiin.
Kullekin näytölle myönnetään kolmen vuoden
takuu sekä HP:n maailmanlaajuiset huolto- ja
tukipalvelut.
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TEKNISET TIEDOT
Paneelityyppi

TN

Näyttöala

43,2 cm (17")

Katselukulma

160° pysty- ja 160° vaakasuunnassa

Kirkkaus

250 NIT

Kontrastisuhde

1000:1

Vasteaika

5 ms

Alkuperäinen tarkkuus

1 280 x 1 024

Sisääntulosignaali

VGA

Virransyöttö

100–240 V AC, 50–60 Hz

Virrankulutus

Enintään 22 W, normaalisti 19 W, valmiustila2 wattia

Mitat

jalustan kanssa:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
ilman jalustaa:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Paino

3,9 kg

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistuskulma: -5–35 astetta, teline ja jalusta: irrotettava

Ympäristö

Käyttölämpötila:5–35 °C; Käyttökosteus:20–80 % RH

Varmenteet ja yhteensopivuus

ISO 9241-307 Pixel Defect -vaatimusten mukainen, CISPR, VCCI, CSA (Kanada), ACA (Australia), TÜV- ja GS-merkki (Saksan ergonomiamerkki), BSMI
(Taiwan), CCC (Kiina), MIC (Etelä-Korea), NOM (Meksiko), itäeurooppalaiset hyväksynnät, CE-merkintä, FCC-hyväksytty, ENERGY STAR® -vaatimusten
mukainen, TCO 5.0/näytöt (säteily, ergonomia, ympäristö), Microsoft® Windows® -hyväksytty (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ja
Windows Vista®), GOST (Venäjä), SASO (Saudi-Arabia), EPEAT® Silver

Ohjelmisto

HP Display LiteSaver -ominaisuuden avulla näytön siirtyminen lepotilaan voidaan ajoittaa ennalta asetettuihin aikoihin. Tämä suojaa näyttöä jäännöskuvan
muodostumiselta, vähentää merkittävästi virrankulutusta ja energiakustannuksia sekä pidentää näytön käyttöikää. HP Display Assistant -ohjelmisto
mahdollistaa näytön säädön, varkaudenesto-ominaisuuksien käyttöönoton ja värien kalibroinnin näyttöön liitetyn tietokoneen Display Data Channel Command
Interface (DDC/CI) -protokollan avulla.

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu kattaa osat, työn sekä huollon asiakkaan tiloissa (myös taustavalo). Saatavuus vaihtelee alueittain. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Lisätietoja saat HP:n asiakaspalvelusta tai huollosta

1 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/monitors
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Lisävarusteet ja palvelut

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet
multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet,
joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP
Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja
muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan
telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu Work
Center Stand -jalusta

Kiinnitä HP:n 17-, 19- tai 22-tuumainen LCD-näyttö ja HP Compaq dc7800
Ultra-slim -pöytätietokone tai HP Thin Client samaan telineeseen kätevän
"kaikki yhdessä" -muotoilun ansiosta 2 ja saat käyttöösi juuri tarvitsemasi
tietokonepaketin.

Tuotenumero: GN783AA

HP:n
USB-grafiikkasovitin

HP:llä on laaja valikoima erikseen myytäviä lisätarvikkeita, joiden avulla voit
täydentää näyttöjä tai parantaa kokonaissuoritusta.

Tuotenumero: NL571AA

5 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla,
laitteistotuki

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n
valtuutettu asentaja korjaa viallisen laitteen tiloissasi seuraavana
arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E
2 Yksiköt myydään erikseen.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

