Specifikace

50,8 cm (20") monitor HP ProDisplay P201 s LED
podsvícením
Nezbytné pracovní funkce a energetická úspornost za konkurenční ceny.

50,8 cm (20'') monitor HP
ProDisplay P201 s LED
podsvícením se vyznačuje
masivním výkonem, stylovým
provedením a atraktivní cenou, díky
čemuž je výborným společníkem
pro vaše podnikání. Pro efektivní
růst a vedení vašeho podnikání je
tu osvědčená kvalita a spolehlivost
HP, stabilní životní cykly,
kompatibilní příslušenství HP a
energetická úspora. Zvládněte více
práce za den a ušetřete náklady s
monitorem, který představuje
komplexní řešení.
Nezbytné obchodní funkce
● Uspokojte své obchodní potřeby, kdykoli potřebujete monitor s vysokým výkonem, pomocí 50,8 cm (20'') LED
monitoru za konkurenční cenu.
● Prohlédněte si rozdíl, který se u LED displeje projevuje v podobě zřetelného textu a živých prezentací. Díky
technologii LED je váš displej tenký, lehký a snadno polohovatelný na stole.
● Poskytuje jasné náhledy pro jednoho nebo více uživatelů s širokými pozorovacími úhly. Díky vysokému
kontrastnímu poměru a rychlé odezvě zůstane váš obsah zřetelný a čitelný po celý den1.
● Pracujte pohodlně díky možnostem náklonu až o 30°a snadného připojení zařízení pomocí dostupných vstupů
VGA a DVI. Vnitřní napájení snižuje počet kabelů na stole a usnadňuje nastavení a instalaci.
Kompatibilní s příslušenstvím HP
● Přizpůsobte si pracovní prostor pomocí držáku HP Quick Release, reproduktoru HP Speaker Bar a grafického
adaptéru HP USB (příslušenství se prodává samostatně).
● Uvolněte drahocenný prostor a umístěte monitor zcela mimo stůl. Standardní 100mm držák VESA umožňuje
namontovat monitor na rameno HP Monitor Arm, stojan HP Stand, držák HP Quick Release nebo na jiné VESA
kompatibilní příslušenství (příslušenství se prodává samostatně).
Stálost a klid pro podnikání
● Minimálně 1roční závazek stabilní životnosti HP zajistí konzistentní produktové vlastnosti v různorodých
prostředích, usnadní přechody a pomůže snížit náklady na podporu.
● Podpora identických instalací a sjednocení vašich operací po celém světě pomocí globálně konzistentních
produktů ve více než 145 zemích.
● Standardní testování kvality HP, které důkladně prověřuje naše monitory, je zárukou, že získáte vyšší spolehlivost
a klid pro podnikání.
● Vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní 3letou omezenou zárukou. Vyberte si balík služeb HP Care
Pack2, který rozšiřuje servisní smlouvy o nadstandardní záruční podmínky.
Inteligentní software pro zpracovávání několika úloh současně
● HP Display Assistant sjednocuje ovládací prvky pro nastavení monitoru do jednoho snadno použitelného,
centralizovaného rozhraní.
● Přizpůsobte si pracovní prostor pomocí obrazovkových segmentů s měnitelnou velikostí, kdy v jednom segmentu
můžete pracovat s dokumentem, ve druhém s tabulkovým procesorem a v dalším kontrolovat e-maily3 – to vše
současně.
● Vyzkoušejte nový rozšířený panel nástrojů, který umožňuje prohlížet používané aplikace na všech připojených
monitorech.
Energeticky úsporný, ekologicky šetrný
● LED podsvícení bez obsahu rtuti, komponenty neobsahující BFR/PVC4 a sklo displeje neobsahující arzén5 jsou
pouze několika příklady ekologické odpovědnosti tohoto monitoru.
● Snižte své celkové náklady s produktem, který získal oceňované ekologické certifikace, včetně ENERGY STAR®,
EPEAT® Gold6 a TCO.
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50,8 cm (20") monitor HP ProDisplay P201 s LED podsvícením Tabulka s technickými
údaji

Produktové číslo

C9F26AA; C9F26AS; C9F26AT

Velikost displeje (úhlopříčka) 50,8 cm (20")
Úhel zobrazení

170° vodorovně; 160° svisle

Jas

250 cd/m²

Kontrastní poměr

1 000:1 statické; 3 000 000:1 dynamické

Poměr odezvy

5 ms (zap/vyp)

Poměr stran

Širokoúhlé (16:9)

Nativní rozlišení

1 600 × 900

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; LED podsvícení

Vstupní signál

1 port VGA; 1 port DVI (s podporou HDCP)

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

22 W (maximální), 20 W (typická), <0,5 W (pohotovostní režim)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

48,2 x 15,11 x 35,92 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

48,2 x 4,75 x 29,41 cm

Hmotnost

3,5 kg

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až 25°

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Výhoda certifikace TCO

Kompatibilita s požadavky na Vyhovuje normě ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Audiopanel pro displeje HP

Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů
s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: NQ576AA

Rychloupínací držák HP pro
displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Grafický adaptér USB HP

Společnost HP nabízí řadu volitelných produktů dodávaných zvlášť, které jsou navrženy tak, aby doplňovaly naše
monitory a celkově zlepšovaly práci s počítačem. Super kompaktní grafická redukce USB od společnosti HP umožňuje
připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak vaši produktivitu díky možnosti pracovat současně s více spuštěnými
aplikacemi. Použijte jednu redukci k propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několik
redukcí k vzájemnému propojení několika monitorů. Podporuje rozlišení do 1 920 x 1 080 (širokoúhlý) nebo
1 600 x 1 200 (tradiční).

Produktové číslo: NL571AA

Integrovaný stojan
pracovního centra HP pro
ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa na stole bez
nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP
řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny
standardními montážními konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP
vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: LH526AA

5 let, další pracovní den
u zákazníka

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku
Produktové číslo: U7935E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit některá omezení. Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje servisní smlouvy
o nadstandardní záruční podmínky. Vhodnou úroveň služeb pro svůj produkt HP si můžete zvolit pomocí nástroje HP Care Pack Services Lookup Tool dostupného na adrese www.hp.com/go/lookuptool. Další informace
o službách HP Care Pack k jednotlivým produktům naleznete na adrese www.hp.com/hps/carepack.
3 Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky).
4 Splňuje standardní průmyslovou definici „bez obsahu BFR/PVC“ na základě prohlášení organizace iNEMI o elektronice s „nízkým obsahem halogenů“. Plastové součásti šasi obvykle obsahují méně než 1 000 částic
bromu nebo chlóru na jeden milion (0,1 %). Deska plošných spojů a laminace obvykle obsahují méně než 1 500 částic bromu nebo chlóru na jeden milion (0,15 %). Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí být bez
obsahu BFR/PVC. Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nejsou bez obsahu BFR/PVC.
5 Při testování americké agentury EPA metodou 3052/6010b pomocí ICP-AES s MDL 10 ppm nebyl nalezen arzén ani jeho sloučeniny.
6 Certifikace EPEAT® Gold v oblastech, kde společnost HP registruje svá zobrazovací zařízení. Informace o stavu registrace ve vaší zemi jsou dostupné na adrese www.epeat.net.
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Více informací na
www.hp.eu/monitors
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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