Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17'') 5:4 με
οπισθοφωτισμό LED
Η συμβατή με παλαιότερες τεχνολογίες καθημερινή οθόνη σας

Γίνετε παραγωγικοί με μια βασική
επαγγελματική οθόνη που έχει
σταθερή απόδοση, αναλογία
εικόνας 5:4 για επαγγελματικές
εφαρμογές και λειτουργίες
εξοικονόμησης ενέργειας – όλα σε
ελκυστική τιμή. Αυτή η κομψή
οθόνη φέρει την αξιοπιστία της HP,
σταθερό κύκλο ζωής και
συμβατότητα με τα αξεσουάρ της
HP.

Λειτουργίες παρουσίασης επαγγελματικού επιπέδου.
● Εξασφαλίστε ευκρινή, καθαρή προβολή των εγγράφων και των email σας με την ανάλυση 1280 x 1024 και το
χρόνο απόκρισης 5 ms της οθόνης 43,18 cm (17'').1 Συνδέστε γρήγορα τις συσκευές σας με την είσοδο VGA.
Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο με την εσωτερική τροφοδοσία.
Προχωρήστε.
● Διατηρήστε το λόγο αντίθεσης 5:4 με τον οποίο λειτουργούν οι εφαρμογές της επιχείρησή σας ή που
χρησιμοποιούνται από το δημόσιο τομέα.
Σταθερότητα φιλική στον προϋπολογισμό.
● Εξασφαλίστε σταθερό κύκλο ζωής προϊόντος και τουλάχιστον ένα χρόνο ωφέλιμης ζωής σε τιμές φιλικές για
την τσέπη σας. Νιώστε σιγουριά με την βελτιωμένη αξιοπιστία μιας οθόνης που έχει περάσει τις πρότυπες
δοκιμές ποιότητας της HP.
Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον.
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και περιορίστε το κόστος με μια ενεργειακά αποδοτική οθόνη με
πιστοποίηση ENERGY STAR®, TCO και EPEAT® Gold.2 Διαθέτει οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο, χαμηλή
περιεκτικότητα σε αλογόνο3 και γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό.
● Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης ρυθμίζοντας την κλίση και τις γωνίες οριζόντιας και κατακόρυφης προβολής
170 και 160 μοίρες αντίστοιχα.
● Τοποθετήστε την οθόνη στον τοίχο με το HP Quick Release και το εξάρτημα VESA 100 mm. Απολαύστε
περισσότερο ελεύθερο χώρο με τη βάση HP Integrated Work Center με PC ή thin client. Ενισχύστε τον ήχο με το
HP Speaker Bar.4
● Δώστε προσωπικό χαρακτήρα το χώρο εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant και προβάλετε τις
ανοιχτές εφαρμογές σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από μια τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις, επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP
Care Pack.5
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Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17'') 5:4 με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας
προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

43,18 cm (17")

Γωνία θέασης

170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

250 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική1

Ρυθμός απόκρισης

5 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

5:4

Εγγενής ανάλυση

1280 x 1024

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

Χαρακτηριστικά οθόνης

Plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED

Χειριστήρια

Μενού, μείον ("-"), συν ("+"), λειτουργία

Σήμα εισόδου

1 VGA

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

20 W (μέγιστη), 15,2 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 37,72 x 20,63 x 38,72 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 37,72 x 5,7 x 31,66 cm
x Υ)
Βάρος

3.72 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5° έως +25°

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, πιστοποίηση TCO2

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Επεκτεινόμενες λύσεις

Βάση Integrated Work Center – USDT/Thin Client (LH526AA)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17'') 5:4 με οπισθοφωτισμό LED
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας γραφικών
HP με δύο εξόδους USB

Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα
γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον
υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Γραμμή ηχείων LCD HP

Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων,
που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Βάση HP Integrated Work
Center για επιτραπέζιο
υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005
Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως
60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με
βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: E8H16AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως
Αριθμός προϊόντος: U7935E
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Οθόνη HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17'') 5:4 με οπισθοφωτισμό LED
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
EPEAT® Gold καταχωρισμένο στις ΗΠΑ. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.epeat.net για την κατάσταση του προτύπου ανά χώρα/περιοχή.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
4 Τα αξεσουάρ πωλούνται ξεχωριστά. Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
5 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.; 2 Τα τροφοδοτικά,
καλώδια και οι συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ίσως να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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