Podatkovni list

Monitor HP ProDisplay P17A z diagonalo 43,18 cm
(17 palcev) in osvetlitvijo LED od zadaj
Vaš monitor za vsakodnevno poslovanje, združljiv s starejšimi
napravami

Bodite produktivni s kakovostnim
poslovnim zaslonom. Razmerje
slike 5:4 za primere poslovne rabe
in energijska učinkovitost. Vse to za
ugodno ceno. Razvijajte se z
elegantnim zaslonom, ki ga
zaznamuje HP-jeva zanesljivost,
stabilen življenjski cikel in
združjivost z dodatki HP.

Predstavitvene funkcije, primerne za poslovno okolje.
● Kristalno jasen pogled na vaše dokumente in e-pošto z ločljivostjo 1280 x 1024 in odzivnim časom 5 ms na
zaslonu z diagonalo 43,18 cm (17''). 1 Vaše naprave hitro povežite z vhodom VGA. Notranje napajanje poskrbi, da
je vaš delovni prostor čist.
Ne skrenite z začrtane poti.
● Ohranjajte razmerje stranic 5 : 4 v vseh aplikacijah, ki jih uporabljate v svojem specifičnem okolju in za svoje
stranke.
Denarnici prijazna obstojnost izdelka.
● Trden življenjski cikel izdelka in vsaj enoletna življenjska doba za ceno, ki je vaši denarnici prijazna. Bodite
prepričani v boljšo zanesljivost zaslona, ki je bil preizkušen s standardnimi preizkusi kakovosti HP.
Oblikovano s skrbjo za okolje
● Znižajte porabo energije in stroške s pametno, energijsko učnkovito zasnovo, ki izpolnjuje zahteve standardov
ENERGY STAR®, TCO in EPEAT® Gold. 1 Zaslon vsebuje tudi osvetlitev od zadaj brez živega srebra 2 in steklo brez
arzena.
● Prilagodite položaj vašega zaslona s prilagodljivimi nastavitvami nagiba, horizontalnim vidnim kotom 170 stopinj
in vertikalnim vidnim kotom 160 stopinj.
● Namestite ga na steno z nosilcem HP Quick release in standardnim 100-mm nosilcem VESA. Varčujte s
prostorom s stojalom za vgrajeno delovno središče HP in osebnim računalnikom ali tankim odjemalcem.
Izboljšajte kvaliteto zvoka s podolgovatim zvočnikom HP.4
● Prilagodite vaš zaslon s programsko opremo HP Display Assistent in dostopajte do odprtih aplikacij na vaših
povezanih zaslonih.
● Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. To extend your protection
beyond the standard warranties, select optional HP Care Pack Services.5
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Monitor HP ProDisplay P17A z diagonalo 43,18 cm (17 palcev) in osvetlitvijo LED od
zadaj Tabela specifikacij

Številka izdelka

F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT

Velikost zaslona (diagonala)

43,2 cm (17")

Kot gledanja

170° vodoravno; 160° navpično

Svetlost

250 cd/m²1

Kontrastno razmerje

statični kontrast 1000:11

Razmerje odzivov

5 ms vkl/izkl1

Razmerje širine/višine

5:4

Privzeta ločljivost

1280 x 1024

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj

Nadzor uporabnika

Meni; Minus ("-"); Plus ("+"); Napajanje

Vhodni signal

1 VGA

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

20 W (največ), 15,2 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti)

Mere s stojalom (Š × G × V)

37,72 × 20,63 × 38,72 cm

Mere brez stojala (Š × G × V)

37,72 x 5,7 x 31,66 cm

Teža

3.72 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do 25 °C

Okolju prijazno

Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena; nizka vsebnost halogenih snovi; z oznako TCO Certified2

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®

Razširljive rešitve

Stojalo za vgrajeno delovno središče – USDT/Thin Clients (LH526AA)

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Monitor HP ProDisplay P17A z diagonalo 43,18 cm (17 palcev) in osvetlitvijo LED od
zadaj
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafični vmesnik HP Dual
Output USB

Povečajte vrednost svoje zaslonske naložbe in storilnost z nastavitvijo dveh monitorjev ter grafičnim vmesnikom HP Dual
Output USB, vključno z izhodnima priključkoma DVI-I in DisplayPort, ki omogočata predvajanje vsebin z visoko ločljivostjo
prek enotne povezave USB 3.0 B z osebnim računalnikom.

Številka izdelka: C5U89AA

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Nastavek HP LCD Speaker

Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo
zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali
serije 8000, lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, ne da bi se
morali odrekati zmogljivosti ali storilnosti. * monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

5-let naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U7935E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: E8H16AA

Podatkovni list

Monitor HP ProDisplay P17A z diagonalo 43,18 cm (17 palcev) in osvetlitvijo LED od
zadaj
Opombe k sporočilom
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Ima EPEAT® Gold potrdilo v državah, kjer je to veljavno/podprto; za registracijski status držav obiščite spletno stran www.epeat.net.
Zunanji viri napajanja, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Naknadno kupljeni nadomestni deli morda ne bodo imeli nizke količine halogenih snovi.
4 Vsak dodatek je naprodaj posebej. Strojna oprema za namestitev je naprodaj posebej.
5 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme.
Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Če želite podrobnosti, glejte www.hp.com/go/cpc.
1
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Tehnične specifikacije zanikanja
Vse specifikacije predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.; 2 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave
nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
1

Več informacij na
www.hp.eu/monitors
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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