Monitor LCD HP Compaq LE1711 43,2 cm
(17")
Energooszczędny panel HP zapewnia doskonałe
rezultaty

Pozytywny wpływ na firmę i możliwość wykorzystania funkcji
energooszczędnych monitora HP z serii Essential — HP Compaq
LE1711, który oferuje obniżenie zużycia energii oraz umożliwia
rozwój przedsiębiorstwa. Monitory HP z serii Essential to produkty
energooszczędne o konkurencyjnych cenach, zapewniające korzyści.

Technologia opracowana z myślą o ochronie
środowiska
Nowy, niskonapięciowy panel HP Compaq
LE1711 spełnia najsurowsze normy ochrony
środowiska, między innymi: ENERGY STAR® 5.0;
TCO 5.0; maks. zużycie energii obniżone o 34%;
zawiera o 50% mniej rtęci niż poprzednie
modele; panel, obudowa i elementy blaszane
niezawierające bromowanych środków
zmniejszających palność ani PCV; panel
wyświetlacza niezawierający arsenu; narzędzie
HP Power Savings umożliwia oszczędność energii.
Zobacz więcej. Zwiększ wydajność.
Ekran o najwyższej jakości zapewnia ostry i
wyraźny obraz opracowywanych projektów.
Monitor HP Compaq LE1711 oferuje:
rozdzielczość do 1280x1024; czas reakcji
jedynie 5 ms 1; kontrast 1000:1; szeroki kąt
widzenia — 160°; regulację nachylenia
umożliwiającą ustawienie ekranu w najlepszej
pozycji; oprogramowanie HP Display Assistant
zapewniające możliwość dostosowania ustawień i
ochronę monitora przed kradzieżą; możliwość
szybkiego i łatwego podłączenia karty graficznej
przez wejście VGA.

Większy zakres zgodności
Monitor HP Compaq LE1711monitor jest zgodny
natychmiast po rozpakowaniu ze wszystkimi
produktami HP dla firm, a także z elementami
wyposażenia opcjonalnego do monitorów LCD HP
(wszystkie rozwiązania są sprzedawane osobno).
Są to między innymi: listwa głośników HP LCD
Speaker Bar; uchwyt mocujący HP Quick Release;
karta graficzna USB HP; podstawa HP Compaq z
serii dc7900 Ultra-Slim Desktop Integrated Work
Center.
Praca bez stresu
Monitory HP Compaq LE1711 zaspokajają
potrzeby biznesowe firm. Każdy monitor ma
trzyletnią ograniczoną gwarancję oraz jest objęty
usługami serwisowymi i pomocy technicznej HP
na całym świecie.

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

DANE TECHNICZNE
Typ panelu

TN

Widoczny obszar obrazu

43,2 cm (17'')

Kąt podglądu

160° w poziomie, 160° w pionie

Jasność

250 nitów

Współczynnik kontrastu

1000:1

Poziom reakcji

5 ms

Rozdzielczość własna

1280x1024

Sygnał wejściowy

VGA

Moc wyjściowa

100–240 V, 50–60 Hz

Zużycie energii

Maks. 22 W, typowo 19 W, oczekiwanie2 W

Wymiary

z podstawą:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
z podstawą:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Waga

3,9 kg

Ergonomia

Zakres przechyłu: od -5° do +35°, podstawa i stojak: odłączane

Ochrona środowiska

Temperatura pracy:od 5 do 35°C; Wilgotność podczas pracy:Wilgotność wzgl. 20–80%

Certyfikaty i zgodność z przepisami

Wytyczne dotyczące wadliwych pikseli ISO 9241-307, CISPR, VCCI, CSA (Kanada), ACA (Australia), TUV i znak GS (niem. norma ergonom.), BSMI
(Tajwan), CCC (Chiny), MIC (Korea Płd.), NOM (Meksyk), atesty wschodnioeuropejskie, znak CE, atest FCC, certyfikat ENERGY STAR®, TCO 5.0 (emisja,
ergonomia, ekologia), certyfikat Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Windows Vista®), GOST (Rosja), SASO (Arabia
Saudyjska), EPEAT® Silver

Oprogramowanie

Funkcja HP Display LiteSaver pozwala użytkownikowi zaprogramować tryb uśpienia na określony czas, zapewniając ochronę monitora przed utrwalaniem
obrazu, co radykalnie obniża zużycie i koszty energii oraz wydłuża czas eksploatacji monitora. HP Display Assistant to oprogramowanie usługowe, które
umożliwia regulację monitora, ochronę monitora przed kradzieżą oraz kalibrację kolorów za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface
(DDC/CI) wykorzystywanego w komputerze podłączonym do monitora.

Gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

1 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP rzeczywiste parametry mogą się różnić. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors
© 2009 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem rządu Stanów Zjednoczonych.
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Akcesoria i usługi

Listwa HP LCD Speaker
Bar

Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora,
wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo
pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne
gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Uchwyt mocujący HP
Quick Release do
monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów
uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów
płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do
dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie
— i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.
Numer produktu: EM870AA

Stojak HP Integrated
Work Center

Monitor LCD HP o przekątnej 17, 19 lub 22 cale można w prosty sposób
zamontować razem z komputerem HP Compaq dc7800 w obudowie
Ultra-slim Desktop lub uproszczonym klientem HP na jednym statywie, który
dzięki konfiguracji typu „wszystko w jednym” 2 optymalnie dostosowuje się
do potrzeb każdego użytkownika.
Numer produktu: GN783AA

Karta graficzna USB
HP

HP oferuje liczne opcjonalne produkty (każdy sprzedawany oddzielnie),
które stanowią dopełnienie monitora i usprawniają korzystanie z komputera.

Numer produktu: NL571AA

Serwis w miejscu
instalacji w następnym
dniu roboczym, 5 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa uszkodzonego
sprzętu zostanie przeprowadzona na miejscu u klienta w następnym dniu
roboczym przez serwisanta przeszkolonego przez HP. Okres gwarancyjny
obejmuje 5 lat.

Numer produktu: U7935E
2 Moduły sprzedawane oddzielnie.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

