Datasheet

HP ProDisplay P201 50,8-cm (20-inch) LED-backlit
monitor
De benodigde zakelijke functionaliteit en energiezuinigheid voor een
scherpe prijs.

U werkt comfortabeler met solide
prestaties, een stijlvol design en
milieukenmerken op de
aantrekkelijk geprijsde HP
ProDisplay P201 50,8-cm (20-inch)
LED-backlit monitor. Beproefde HP
kwaliteit en betrouwbaarheid,
stabiele lifecycles, compatibiliteit
met HP accessoires en
energiebesparing om uw bedrijf
efficiënt te onderhouden en uit te
breiden. Doe meer in een dag en
bespaar meer per kwartaal met
een beproefde, duurzame monitor.
Essentiële zakelijke kenmerken
● Voorzie in uw bedrijfsbehoeften met een solide presterende monitor met een 50,8-cm (20-inch) diagonaal
LED-scherm voor een concurrerende prijs.
● Zie het verschil met een LED-scherm voor levendige tekst en grafische presentaties. Door de toepassing van
LED-technologie is het scherm dun, licht en op uw bureau gemakkelijk te positioneren.
● Brede inkijkhoeken bieden één of meer gebruikers een uitstekend beeld. Een hoge contrastratio en snelle
responstijden produceren de hele dag duidelijke, goed leesbare content1.
● Werk comfortabel op een goed instelbare monitor met 30 graden kantelmogelijkheid en sluit apparaten snel aan
met de handige VGA en DVI-ingangen. De interne voeding beperkt het aantal kabels op uw bureau en maakt
installatie en implementatie eenvoudiger.
Compatibel met HP accessoires
● Verrijk uw werkplek met opties zoals de HP Quick Release, HP luidsprekerbalk en HP USB grafische adapter
(opties worden apart verkocht).
● Schep extra ruimte op uw bureau door de monitor daar weg te halen. Dankzij het 100-mm standaard
VESA-montagepatroon kunt u de monitor op een HP monitorarm, HP standaard, de HP Quick Release of andere
VESA-compatibele accessoires monteren (opties worden apart verkocht).
Stabiliteit voor nu en een gerust gevoel voor de toekomst
● HP zorgt met een stabiele lifecycle van minimaal 1 jaar voor een consistente werkomgeving, eenvoudige
migratie en lagere supportkosten.
● Creëer een uniforme werkomgeving met identieke installaties en wereldwijd consistente producten in meer dan
145 landen.
● HP laat in haar kwaliteitstestprogramma's alle monitoren hard werken voordat u dat doet, om u een betrouwbaar
product en een gerust gevoel te kunnen bieden.
● Uw IT-investering wordt ondersteund door drie jaar standaard garantie. Kies HP Care Pack Services2 om de
standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.
Slimme software om beter te multitasken
● HP Display Assistant consolideert alle monitorinstellingen in één handige centrale interface.
● Creëer verschillende schermpartities, zodat u tegelijkertijd in één partitie een document kunt bewerken, in een
andere een spreadsheet kunt raadplegen en in een derde uw e-mail kunt lezen3.
● Gebruik de nieuwe, extra ruime werkbalk om te zien welke applicaties u op alle aangesloten schermen gebruikt.
Energie-efficiënt en milieubewust
● Kwikvrij LED-backlight, een BFR/PVC-vrij ontwerp4 en arseenvrij glas5 zijn slechts enkele milieuvriendelijke
kenmerken van deze monitor.
● Verbeter uw bedrijfsresultaat met bekroonde eco-certificeringen zoals ENERGY STAR®, EPEAT® Gold6 en TCO.
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Bestelnr.

C9F26AA; C9F26AS; C9F26AT

Schermformaat (diagonaal)

50,8 cm (20 inch)

Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 3.000.000:1 dynamisch

Responspercentage

5 ms aan/uit

Aspectratio

Breedbeeld (16:9)

Standaardresolutie

1600 x 900

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight

Invoersignaal

1 VGA; 1 DVI (met HDCP-ondersteuning)

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

22 Watt (max), 20 Watt (gem), <0,5 Watt (standby)

Afmetingen met standaard (b 48,2 x 15,11 x 35,92 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 48,2 x 4,75 x 29,41 cm
(b x d x h)
Gewicht

3,5 kg

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +25°

Omgeving

Arseenvrij glazen scherm; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm; TCO-gecertificeerde Edge

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
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 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. De super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te
sluiten om de productiviteit te verhogen en te multitasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter
als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse schermen
op elkaar aan te sluiten. Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080 (breedbeeld) of 1600 x 1200 (traditioneel).

Bestelnr.: NL571AA

HP Integrated Work Center
standaard voor ultra-slim
desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies
van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim
desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren
(zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht
van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: LH526AA

5 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem 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
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Messaging, voetnoten
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care
Pack Services bieden serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op:
www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.
3 Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.
4 Voldoet aan de industriedefinitie van 'BFR/PVC-vrij' zoals opgenomen in de iNEMI Position Statement over "Low Halogen Electronics". Plastic onderdelen in de behuizing bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom of chloor.
Printplaten en substraatlaminaten bevatten een totaal broom/chloorpercentage van <1500 ppm (0,15%). Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij. Externe accessoires zoals voedingen,
netsnoeren en randapparaten zijn niet BFR/PVC-vrij.
5 Arsenicum en samenstellingen daarvan zijn niet aangetroffen met de Amerikaanse EPA-testmethoden 3052/6010b van ICP-AES met een Method Detection Limit van 10 ppm.
6 EPEAT® Gold waar HP commerciële schermproducten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
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Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
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