Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 43,18 cm:n (17 tuuman)
ProDisplay P17A -näyttö kuvasuhteella 5:4
Laajalti yhteensopiva yritysnäyttö päivittäiseen käyttöön

Kohenna tuottavuutta erityisesti
yrityskäyttöön tarkoitetulla
näytöllä, jonka kuvasuhde on
yrityssovelluksille sopiva 5:4, joka
säästää energiaa ja jonka hinta
miellyttää varmasti. Kasvussasi on
mukana tyylikäs näyttö, jonka
toiminnan takaavat HP-laitteiden
luotettavuus, vakaa elinkaari ja
yhteensopivuus HP:n
lisävarusteiden kanssa.

Yritysluokan esitysominaisuudet.
● Näet asiakirjat ja sähköpostin selkeästi, sillä 43,18 cm:n (17 tuuman) näytön resoluutio on 1280×1024 ja
vasteaika 5 ms.1 Se on helppo yhdistää laitteisiin VGA-tulon ansiosta. Sisäisen virtalähteen ansiosta järjestys
säilyy työtilassa.
Pysy tilanteen tasalla.
● Voit käyttää edelleen kuvasuhdetta 5:4, johon yritysmaailman ja julkisen sektorin sovellukset on suunniteltu.
Vakaita tuotteita budjettiin sopivaan hintaan.
● Saat tuotteillesi vakaan elinkaaren ja vähintään vuoden käyttöiän hintaan, joka ei vie vararikkoon. Voit luottaa
entistäkin varmempaan näyttöön, joka on läpäissyt HP:n laatutestit.
Suunnittelua ympäristöä ajatellen.
● Virrankulutus ja kustannukset vähenevät, sillä energiatehokkaalla laitteella on ENERGY STAR®- ja
TCO-hyväksyntä sekä EPEAT® Gold -rekisteröinti.2 Mukana elohopeaton näytön taustavalo, vähähalogeenisuus 3
ja arseeniton näytön lasi.
● Näytön asentoa voi säätää kallistusasetuksilla sekä 170 asteen vaaka- ja 160 asteen pystysäädöillä.
● Seinäkiinnitys onnistuu HP Quick Release -kiinnitysvälinein ja 100 mm:n VESA-vakiomallin avulla. HP Integrated
Work Center -jalusta ja PC tai Thin Client -asema helpottavat tilanhallintaa. HP:n palkkikaiutin tehostaa ääniä.4
● Voit mukauttaa työtilan HP Display Assistant -ohjelmistolla ja tarkastella käynnissä olevia sovelluksia kaikilla
yhdistetyillä näytöillä.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen.
Vakiotakuun lisäksi voi valita lisäturvaa HP Care Pack -palveluvalikoimasta.5
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HP:n LED-taustavalaistu 43,18 cm:n (17 tuuman) ProDisplay P17A -näyttö
kuvasuhteella 5:4 Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT

Näytön koko (lävistäjä)

43,18 cm (17 tuumaa)

Katselukulma

170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty

Kirkkaus

250 cd/m²1

Kontrastisuhde

1000:1 kiinteä1

Vasteaikasuhde

5 ms (päälle/pois)1

Kuvasuhde

5:4

Alkuperäinen tarkkuus

1 280 x 1 024

Tuetut kuvatarkkuudet

1280×1024; 1280×800; 1280 ×720; 1024×768; 800 ×600; 720×400; 640×480

Näytön ominaisuudet

Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Käyttäjätoiminnot

Valikko; Miinus (-); Plus (+); Virta

Sisääntulosignaali

1 VGA

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

20 W (enintään), 15,2 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

37,72×20,63×38,72 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 37,72×5,7×31,66 cm
(l × s × k)
Paino

3.72 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Kallistus: -5–25 °

Ympäristö

Elohopeattomat näytön taustavalot; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; TCO-hyväksyntä2

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Laajennettavissa olevat
ratkaisut

Integrated Work Center -jalusta – USDT- / Thin Client -asemat (LH526AA)

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: EM870AA

HP LCD Speaker Bar

Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden
äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP Integrated Work Center
-jalusta Ultra Slim Desktop
ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai
tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot
yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden
paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: E8H16AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
EPEAT® Gold -rekisteröinti tuetuilla alueilla. Lisätietoja maakohtaisesta rekisteröintitilasta osoitteesta www.epeat.net.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
4 Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
5 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on
osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.; 2 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole
vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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