HP Compaq LE1711 43,2 cm-es (17"-es) LCD
monitor
A HP kis fogyasztású panelje nagy teljesítményre képes

A üzleti növekedés mellett az energiafogyasztás mérsékléséhez is
hozzájáruló Essential sorozatú HP Compaq LE1711 monitor
energiahatékony funkciói révén pozitív hatással lehet a vállalkozásra.
A HP Essential sorozatú monitorok az energiahatékonyságnak és a
kedvező árnak köszönhetően hozzájárulnak vállalkozása sikeréhez.

Környezettudatos technológia
Az új, kis fogyasztású panellel rendelkező HP
Compaq LE1711 megfelel a szigorú nemzetközi
környezetvédelmi szabványoknak, köztük a
következőknek: ENERGY STAR® 5.0 specifikációk;
TCO 5.0 tanúsítvány; akár 34%-kal kisebb
energiafogyasztás; a korábbi típusokhoz képest
50%-kal alacsonyabb higanytartalom; brómozott
égésgátlótól és PVC-től mentes panel, burkolat és
fémlemezek; arzénmentes kijelző üveg;
energiatakarékos lehetőségek a HP Power Savings
eszközzel.
Többet láthat. Nagyobb termelékenység.
Káprázatos teljesítmény a képernyőn, az élesebb
és tisztább megjelenítés érdekében. A HP
Compaq LE1711 kínálata: éles felbontás akár
1280 x 1024 képpontig; gyors, 5
ezredmásodperces válaszidő 1; 1000:1
kontrasztarány; széles, 160 fokos betekintési szög;
szabályozható billentési beállítások a legjobb
elhelyezés érdekében; monitor- és színbeállítás,
valamint lopásgátlási lehetőség a HP Display
Assistant révén; VGA bemenet a gyors és könnyű
csatlakozáshoz.
Megnövelt kompatibilitás
A HP Compaq LE1711monitor garantáltan
kompatibilis minden HP üzleti termékkel, és a
következő HP LCD monitor lehetőségeket kínálja
(külön vásárolhatók meg): HP LCD Speaker Bar
hangszóróléc; HP Quick Release
rögzítőmegoldás; HP USB grafikus adapter;
Integrated Work Center állvány a HP Compaq
dc7900 sorozatú ultravékony asztali
számítógéphez.

Stresszmentes működés
A HP Compaq LE1711 megbízhatóan kielégíti az
üzleti igényeket. Minden monitor nemzetközi HP
vevőszolgálati és szervizháttérrel kiegészített,
három éves korlátozott garanciával rendelkezik.
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SPECIFIKÁCIÓK
Paneltípus

TN

Látható képterület

43,2 cm (17")

Megtekintési szög

160° vízszintesen, 160° függőlegesen

Fényerő

250 nit

Kontrasztarány

1000:1

Válaszidő

5 ms

Natív felbontás

1280 x 1024

Bemeneti jel

VGA

Bemeneti táp

100–240 V~, 50–60 Hz

Energiafogyasztás

Legfeljebb 22 W, jellemzően 19 W, készenlét2 watt

Méretek

talppal együtt:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
talp nélkül:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Súly

3,9 kg

Ergonómiai tulajdonságok

Billentési tartomány: -5° – +35°, talp és állvány: leválasztható

Környezeti

Működési hőmérséklet:5°C - 35°C között; Működési páratartalom:20–80% relatív páratartalom

Tanúsítvány és megfelelőség

ISO 9241-307 pixelhiba-mentességi előírások, CISPR, VCCI, CSA (Kanada), ACA (Ausztrália), TÜV és GS jelölés (német ergonómiai előírások), BSMI
(Tajvan), CCC (Kína), MIC (Dél-Korea), NOM (Mexikó), kelet-európai jóváhagyások, CE jelölés, FCC jóváhagyás, ENERGY STAR® minősítés, TCO 5.0
megjelenítők (kibocsátás, ergonómia, környezetvédelem), Microsoft® Windows® tanúsítvány (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP és Windows
Vista®), GOST (Oroszország), SASO (Szaúd-Arábia), EPEAT® Silver

Szoftver

A HP Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll, elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni védelmét,
az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését. A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakoztatott számítógép
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével biztosítja a monitor beállítását, a lopásgátlást és a színkalibrációt.

Garancia

Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe.
Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

1 Minden teljesítményjellemző a HP összetevők gyártói által megadott általános jellemző a tényleges teljesítmény lehet nagyobb és kisebb is. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/monitors
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy
hiányosságokért.
A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az
ENERGY STAR bejegyzett védjegy, az Egyesült Államok kormányának tulajdona.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP LCD hangszóró

Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás
kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és
külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor
gyorskioldó rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a
VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos
monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis
állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület
legjobb kihasználhatóságát.
Termékszám: EM870AA

HP Integrated Work
Center állvány

A 17, 19 vagy 22 hüvelykes HP LCD-monitorok és HP Compaq dc7800
ultravékony asztali számítógépek vagy HP vékony kliensek a pontos asztali
igényeknek megfelelő, egyetlen állásban történő, "minden egyben"
méretezésű 2 kialakításához könnyedén összekapcsolhatók.

Termékszám: GN783AA

HP USB grafikus
adapter

A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes
élmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható
meg).

Termékszám: NL571AA

5 év hardvertámogatás
– következő
munkanapon esedékes
helyszíni kiszállás

5 éven át a számítógépet HP minősítéssel rendelkező szakember a
következő munkanapon a helyszínen megjavítja, ha a probléma távolról
nem oldható meg.

Termékszám: U7935E
2 Külön megvásárolható egységek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

