Monitor LCD HP Compaq LE1711 de 43,2 cm
(17 pol.)
O painel de baixo consumo HP produz um impacto de
elevada potência

Cause um impacto positivo no seu negócio e tire proveito das
características de ponpança de energia do Monitor Compaq HP Série
Essential HPLE1711, que pode ajudar a minimizar o consumo de
energia, permitindo o crescimento do seu negócio. Os Monitores da
série HP Essential apresentam produtos energeticamente eficazes, a
preços competitivos para um crescimento de sucesso.

Tecnologia concebida a pensar no ambiente
O painel de baixo consumo do HP Compaq
LE1711 cumpre as restrições ambientais mundiais,
incluindo: Especificações ENERGY STAR® 5.0;
Certificação TCO 5.0; até 34% de redução no
consumo de energia; contém menos 50% de
mercúrio que os modelos da geração anterior;
painel sem BFR ou PVC, armação e folha de
metal; vidro de ecrã sem arsénico; eficácia
energética com ferramentas de Poupança de
Energia HP.
Veja mais. Aumente a produtividade.
Assista a um desempenho impressionante para
visualizações mais nítidas e claras. O Compaq
LE1711HP oferece: resoluções nítidas até 1280 x
1024; tempo de resposta rápido de 5 ms 1; Taxa
de contraste de 1000:1; ângulos de visualização
de 160 graus; configurações de inclinação
ajustável para o melhor posicionamento; ajuste de
monitor/cor e prevenção de roubo com o HP
Display Assistant; entrada VGA para ligações
rápidas e fáceis.
Compatibilidade melhorada
O Compaq HPLE1711monitor garante
compatibilidade com todos os produtos
comerciais HP à saída da embalagem bem como
várias opções de monitor LCD HP (vendidos
separadamente) incluindo: Speaker Bar LCD HP;
HP Quick Release; Adaptador Gráfico USB HP;
Base do Centro de trabalho integrado HP
Compaq série Ultra-fino.

Desfrute de tranquilidade
Saiba que todas as suas necessidades
empresariais estão cobertas com o HP Compaq
.LE1711 Todos os monitores têm uma garantia
limitada de três anos apoiada pela assistência e
suporte mundial HP.

Monitor LCD HP Compaq LE1711 de 43,2
cm (17 pol.)

ESPECIFICAÇÕES
Tipo de painel

TN

Área de imagem visualizável

43,2 cm (17 pol.)

Ângulo de visualização

160° na horizontal, 160° na vertical

Luminosidade

250 nits

Relação de contraste

1000:1

Taxa de resposta

5 ms

Resolução nativa

1280 x 1024

Sinal de entrada

VGA

Potência de entrada

100 até 240 VCA, 50 até 60 Hz

Consumo de energia

22 watts no máximo, 19 watts típico, em espera2 Watts

Dimensões

com base:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
sem base:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Peso

3,9 kg

Funcionalidades ergonómicas

Ângulo de inclinação: -5° a +35°, base e suporte: Amovível

Ambientais

Temperatura de funcionamento:5°C até 35°C; Humidade de funcionamento:20 a 80% HR

Certificação de conformidade

Directrizes de Defeito de Pixel ISO 9241-307, CISPR, VCCI, CSA (Canadá), ACA (Austrália), TUV e Marca GS (ergonomia alemã), BSMI (Taiwan), CCC
(China), MIC (Coreia do Sul), NOM (México), Aprovações da Europa do Leste, Marca CE, Aprovação FCC, Qualificação ENERGY STAR® , Ecrãs TCO 5.0
(Emissões, Ergonomia, Ambiente), Certificação Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e Windows Vista®) , GOST
(Rússia), SASO (Arábia Saudita), EPEAT® Silver

Software

A funcionalidade HP Display LiteSaver permite programar o modo Inactivo para horas predefinidas, para ajudar a proteger o monitor contra a retenção de
imagem, reduzir drasticamente o consumo e os custos de energia, e aumentar o tempo de vida útil do monitor. O HP Display Assistant é um utilitário de
software que permite efectuar o ajuste do monitor e a calibragem de cor utilizando o protocolo Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) de um
PC desktop ligado.

Garantia

Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

1 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP o desempenho real pode ser maior ou menor. As informações contidas neste documento estão sujeitas à
alteração sem aviso.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors
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Acessórios e Serviços

Speaker Bar LCD HP

Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar
funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com
amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: NQ576AA

Montagem monitor LCD
com libertação rápida
HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de
ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos
de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e
rentabilize o espaço de trabalho.

Número do produto: EM870AA

Suporte HP Integrated
Work Center

Ligue facilmente um monitor LCD HP de 17, 19 ou 22 pol. e um PC HP
Compaq dc7800 Ultra-fino ou HP Thin Client numa única base para
comodidade de um "all-in-one" 2 para a configuração exacta que necessita.

Número do produto: GN783AA

Adaptador Gráfico
USB HP

A HP disponibiliza uma variedade de produtos opcionais (vendidos
separadamente) concebidos para completar os nossos monitores e
aumentar a experiência de computação de forma geral.

Número do produto: NL571AA

5 anos de Suporte HW
no local no dia útil
seguinte

Receba reparação no local no dia útil seguinte de um técnico qualificado
da HP para a sua unidade de hardware avariada, se o problema não
puder ser resolvido remotamente.

Número do produto: U7935E
2 Unidades vendidas separadamente.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

