Záznamový list

Monitor HP ProDisplay P17A s uhlopriečkou 43,18 cm
(17''), pomerom strán 5:4 a LED podsvietením
Podnikový monitor na každý deň, ktorý podporuje aj staršie systémy

Zvýšte si produktivitu s monitorom
základnej podnikovej triedy, ktorý
vám ponúka stabilný výkon, pomer
strán 5:4 pre podnikové aplikácie a
celkovú úsporu energie za skvelú
cenu. Posúvajte sa dopredu so
štýlovým monitorom, ktorý ponúka
spoľahlivosť značky HP, stabilný
životný cyklus a kompatibilitu s
príslušenstvom HP.

Prezentačné možnosti triedy biznis.
● Získajte ostré a jasné zobrazenie svojich dokumentov a e-mailov s rozlíšením 1280 x 1024 a časom odozvy 5 ms
na obrazovke s uhlopriečkou 43,18 cm (17'') obrazovke.1 Vychutnajte si rýchle pripojenie k zariadeniam s VGA
vstupom. Udržiavajte svoj pracovný priestor upravený vďaka internému napájaniu.
Udržujte si ten správny smer.
● Zachovajte si pomer strán 5:4, na ktorý sú nastavené vaše špecifické podnikové aplikácie aj aplikácie verejného
sektora.
Stabilný produkt, šetrný k vášmu rozpočtu.
● Získajte produkt so stabilným životným cyklom a minimálne ročnou životnosťou za cenu, pri ktorej vaša
peňaženka nezaplače. Buďte si istí zdokonalenou spoľahlivosťou monitora, ktorý drží krok s testovaním
kvalitatívneho štandardu HP.
Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie.
● Znížte spotrebu energie a dosiahnite nižšie náklady vďaka energeticky úspornému dizajnu, ktorý je kvalifikovaný
podľa normy ENERGY STAR® a TCO a registrovaný ako EPEAT® Gold.2 Pýši sa podsvietením displeja bez obsahu
ortuti, nízkym obsahom halogenidov 3 a sklom displeja bez obsahu arzénu.
● Prispôsobte si polohu monitora vďaka možnosti nastavenia sklonu a uhlami zobrazenia 170 stupňov
horizontálne a 160 stupňov vertikálne.
● Montáž na stenu s držiakom s rýchlym uvoľnením HP Quick Release a štandardným montážnym systémom VESA
s rozostupom 100 mm. Vychutnajte si kompaktnosť vďaka integrovanému stojanu pracovnej stanice HP a
počítačom alebo tenkým klientom. Zdokonaľte zvuk pomocou zostavy reproduktorov značky HP.4
● Prispôsobte si svoj pracovný priestor pomocou softvéru HP Display Assistant a zobrazte otvorené aplikácie na
všetkých pripojených monitoroch.
● Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Pre
rozšírenie vašej ochrany nad rámec štandardnej záruky si zvoľte voliteľný servisný balík HP Care Pack Services.5
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Monitor HP ProDisplay P17A s uhlopriečkou 43,18 cm (17''), pomerom strán 5:4 a LED
podsvietením Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

43,18 cm (17")

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

1000:1 statický1

Miera odozvy

5 ms zap/vyp1

Aspect ratio (Pomer strán)

5:4

Natívne rozlíšenie

1280 x 1024

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“); Napájanie

Vstupný signál

1 VGA

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

20 W (maximálne), 15,2 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

37,72 x 20,63 x 38,72 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 37,72 x 5,7 x 31,66 cm
x V)
Hmotnosť

3.72 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +25°

Okolitý

podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; sklo monitora bez obsahu arzénu; nízky obsah halogenidov; Certifikácia TCO2

Zhoda s normami energetickej Spĺňa normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Rozšíriteľné riešenia

Vstavaný stojan pracovného centra – zariadenie USDT/tenký klient (LH526AA)

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Monitor HP ProDisplay P17A s uhlopriečkou 43,18 cm (17''), pomerom strán 5:4 a LED
podsvietením
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: C5U89AA

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

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.

Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom
stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo
8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri
informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou
3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: NQ576AA

Číslo produktu: E8H16AA

Záruka 5 r., na mieste, na
nasl. prac. deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: U7935E
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Monitor HP ProDisplay P17A s uhlopriečkou 43,18 cm (17''), pomerom strán 5:4 a LED
podsvietením
Poznámky v krátkych správach
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Registrované ako EPEAT® Gold v USA, stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na www.epeat.net.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s
nízkym obsahom halogénových prvkov.
4 Každé príslušenstvo sa predáva osobitne. Hardvér na montáž sa predáva samostatne.
5 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia
určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite www.hp.com/go/cpc.
1
2
3

Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.; 2 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie
sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.
1

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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