HP Compaq LE1711 43,2-cm (17-inch)
LCD-monitor

HP's energiezuinige scherm biedt een uitstekende
weergave
Lever een positieve bijdrage aan uw bedrijf en profiteer van de
energiezuinige kenmerken van HP's Essential serie HP Compaq
LE1711 monitor die uw stroomverbruik verlaagt terwijl u uw bedrijf
uitbouwt. HP Essential serie monitoren bieden energiezuinige
producten met concurrerende prijzen voor meer succes.

Technologie met oog voor het milieu
De HP Compaq LE1711 voldoet met een nieuw
energiezuinig scherm aan strenge wereldwijde
milieustandaarden zoals: ENERGY STAR®
5.0-specificaties; TCO 5.0-certificering; tot 34%
lager stroomverbruik; bevat 50% minder kwik dan
modellen van de vorige generatie; BFR- en pvc-vrij
scherm, behuizing en plaatmateriaal; arseenvrij
glazen scherm; energie besparen met de HP
Power Savings tool.
Meer zien. Productiever werken.
Schitterende schermprestaties voor een scherp,
helder beeld van uw werk. HP Compaq LE1711
biedt: scherpe resoluties tot 1280 x 1024, een
snelle responstijd van 5 ms 1; 1000:1
contrastratio; brede inkijkhoeken van 160 graden;
kantelinstellingen om de monitor in de juiste
positie te zetten; monitor- en kleurinstellingen en
diefstalpreventie kunnen worden ingesteld met HP
Display Assistant; VGA-ingang voor snelle,
gemakkelijke aansluiting.
Verbeterde compatibiliteit
De HP Compaq LE1711monitor is gegarandeerd
direct uit de doos compatibel met alle HP business
producten en diverse HP LCD-monitoropties (die
apart moeten worden aangeschaft) zoals: HP LCD
luidsprekerbalk; HP Quick Release; HP USB
grafische adapter; HP Compaq dc7900 serie
Ultra-slim desktop Integrated Work Center
standaard.

Een gerust gevoel
Uw bedrijfsbehoeften zijn volledig gedekt met de
HP Compaq LE1711. Elke monitor wordt
ondersteund met drie jaar garantie en wereldwijde
service en support van HP.

HP Compaq LE1711 43,2-cm (17-inch)
LCD-monitor

SPECIFICATIES
Type paneel

TN

Zichtbaar beeldgebied

43,2 cm (17 inch)

Beeldhoek

160° horizontaal, 160° verticaal

Helderheid

250 nits

Contrastverhouding

1000:1

Responssnelheid

5 ms

Standaardresolutie

1280 x 1024

Invoersignaal

VGA

Ingangsspanning

100 tot 240 V, 50 tot 60 Hz

Stroomverbruik

Max 22 Watt, gem 19 Watt, standby2 Watt

Afmetingen

met voet:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
zonder voet:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Gewicht

3,9 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5° tot +35°, voet en standaard: afneembaar

Omgeving

Temperatuur, in bedrijf:5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:20 tot 80% rel

Certificering en compatibiliteit

ISO 9241-307 pixeldefect richtlijnen, CISPR, VCCI, CSA (Canada), ACA (Australië), TÜV en GS-merk (Duitsland ergonomie), BSMI (Taiwan), CCC (China),
MIC (Zuid-Korea), NOM (Mexico), Oost-Europa goedkeuringen, CE-merk, FCC-goedkeuring, ENERGY STAR®-gekwalificeerd, TCO 5.0 schermen (emissie,
ergonomie, milieu), Microsoft® Windows® certificaat (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP en Windows Vista®), GOST (Rusland), SASO
(Saudi-Arabië), EPEAT® Silver

Software

HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en
verlengt de levensduur van de monitor. HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling, diefstalpreventie en kleurkalibratie te regelen
via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc.

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

1 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors
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Accessoires en services

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige
multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor
stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe
hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin
clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP
desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of
wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work
Center standaard

Gemakkelijk een 17-, 19- of 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq
dc7800 ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard monteren
als alles-in-één oplossing 2 om exact de desktopconfiguratie te creëren die u
nodig heeft.

Bestelnr.: GN783AA

HP USB grafische
adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als
aanvulling op onze monitoren, om uw computer nog prettiger te gebruiken.

Bestelnr.: NL571AA

5 jaar on-site respons
op de volgende
werkdag, HW support

Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar
recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7935E
2 Apart aan te schaffen.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

