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

Panel HP s nízkou spotrebou poskytuje lepšie využitie
energie
Vytvorte pozitívny dopad na váš podnik a získajte výhody
energeticky nenáročných vlastností monitora HP Compaq LE1711
série HP Essential, ktorý pomáha redukovať spotrebu energie, kým
váš podnik rastie. Monitory radu HP Essential sú energeticky úsporné
produkty za výhodné ceny pre rastúci úspech.

Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie
HP Compaq LE1711 s novým energeticky
úsporným panelom spĺňa prísne celosvetové
environmentálne normy vrátane: špecifikácie
ENERGY STAR® 5.0; Certifikát TCO 5.0; až o
34 % nižšia spotreba energie; obsahuje o 50%
menej ortuti ako modely predošlej generácie;
panel bez BFR a PVC, priehradka a plech;
bezarzénové sklo monitora; energeticky úsporné
možnosti s nástrojom HP Power Savings.
Pozrite si viac. Buďte produktívnejší.
Svedčí o úžasnom výkone pred obrazovkou pre
výraznejšie a jasnejšie zobrazenia vašej práce.
HP Compaq LE1711 poskytuje: ostré rozlíšenia až
1280 x 1024; rýchly 5 ms čas odozvy 1;
Kontrastný pomer 1000:1; široké 160-stupňové
pozorovacie uhly; upraviteľné nastavenia sklonu
na umožnenie najlepšieho umiestnenia;
nastavenie monitora/farby a aktivovanie
odradenia krádeže so softvérom HP Display
Assistant; VGA vstup pre rýchle a jednoduché
pripojenie.
Vylepšená kompatibilita
HP Compaq LE1711monitor poskytuje
garantovanú výbornú kompatibilitu so všetkými
podnikovými produktmi HP a tiež doplnky LCD
monitora HP (každý predávaný samostatne),
vrátane: reproduktorového panela HP LCD
Speaker Bar; držiaka HP Quick Release; USB
Grafický adaptér HP; stojana HP Compaq dc7900
Series Ultra-slim Desktop Integrated Work Center
Stand.

Vychutnávajte si duševný pokoj
Vedzte, že potreby vašej firmy pokrýva HP
Compaq LE1711. Každý monitor má trojročnú
obmedzenú záruku, je podporovaný celosvetovým
servisom a podporou HP.

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

ŠPECIFIKÁCIE
Typ panelu

TN

Viditeľná oblasť obrazu

43,2 cm (17")

Uhol pohľadu

160° horizontálne, 160° vertikálne

Jas

250 nitov

Pomer kontrastu

1 000 : 1

Rýchlosť odpovede

5 ms

Natívne rozlíšenie

1280 x 1024

Vstupný signál

VGA

Príkon

Striedavý prúd 100 - 240 V, 50 až 60 Hz

Príkon

maximálne 22 W, typická 19 W, pohotovostný režim2 wattov

Rozmery

so stojanom:37,7 x 20,6 x 38,6 cm
bez stojana:37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Hmotnosť

3,9 kg

Ergonomické vlastnosti

Rozsah sklonu: -5° až +35°, základňa a stojan: odpojiteľný

Okolitý

Prevádzková teplota:5°C - 35°C; Prevádzková vlhkosť:od 20 do 80% relatívnej vlhkosti

Osvedčenie a zhoda

Smernice ISO 9241-307 o chybných pixloch, CISPR, VCCI, CSA (Kanada), ACA (Austrália), TUV a GS Mark (nemecké ergonomické smernice), BSMI
(Taiwan), CCC (Čína), MIC (Južná Kórea), NOM (Mexiko), overenia schválené vo východoeurópskych krajinách, označenie CE, schválenie úradom FCC,
kvalifikované ENERGY STAR®, monitory TCO 5.0 (žiarenie, ergonómia, životné prostredie), certifikované pre systém Microsoft® Windows® (Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows XP a Windows Vista®), GOST (Rusko), SASO (Saudská Arábia), EPEAT® Silver

Softvér

Funkcia HP Display LiteSaver umožňuje vopred nastaviť režim spánku, čím pomáha chrániť monitor proti retencii obrazu, výrazne znižuje spotrebu a náklady
na energiu a predlžuje životnosť monitora. HP Display Assistant je softvérová pomôcka, ktorá umožňuje vykonať nastavenia monitora, ochranu pred krádežou
a kalibráciu farieb pomocou protokolu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) pripojeného počítača.

Záruka

Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a
výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

1 Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia HP súčiastok skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/monitors
©2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami
priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný
text v tomto dokumente.
Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov.
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Príslušenstvo a služby

Reproduktorový panel
HP LCD Speaker Bar

Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné
podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným
zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

Monitor HP LCD
montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP
thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie
stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu
alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan na integrované
pracovné centrum HP
Integrated Work Center

Jednoduché uchytenie 17-, 19-, alebo 22-palcového LCD monitora HP a
ultra tenkého stolného počítača HP Compaq dc7800 alebo tenkého klienta
HP do jedného stojana prináša pohodlie tvarového riešenia typu „all-in-one“
2 pre presne také usporiadanie pracovného stola, aké potrebujete.

Číslo produktu: GN783AA

USB Grafický adaptér
HP

HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne),
ktoré sú navrhnuté aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali
celkový zážitok z používania počítača.

Číslo produktu: NL571AA

5 rokov HW podpora
na mieste na
nasledujúci pracovný
deň

Získajte pre svoje pokazené hardvérové zariadenie 5 ročnú opravu na
mieste v nasledujúci pracovný deň od kvalifikovaného technika spoločnosti
HP, ak sa problém nedá vyriešiť na diaľku.

Číslo produktu: U7935E
2 Jednotky sa predávajú samostatne.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

