Veri sayfası

HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17 inç) 5:4 LED
Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Eski teknolojilere uyumlu günlük işlerinize uygun monitör

Güçlü performans sağlayan, iş
uygulamalarına uygun 5:4 en boy
oranına sahip, enerji tasarruflu ve
uygun fiyatlı kurumsal bir
monitörle üst düzey verimlilik elde
edin. HP güvenilirliği, sabit yaşam
döngüsü ve HP aksesuarlarıyla
desteklenen bu şık monitörle
işletmenizi yenileyin.

İş standartlarına uygun sunum özellikleri.
● 1280 x 1024 çözünürlük ve 5 ms tepki süresine sahip 43,18 cm (17 inç) diyagonal boyutlu bu ekranda
belgelerinizi ve e-postalarınızı canlı ve net bir şekilde görüntüleyin. 1 VGA girişi ile aygıtlarınıza kolayca bağlayın.
Dahili güç kaynağı sayesinde çalışma alanınızı düzenli tutun.
Bildiğinizden şaşmayın.
● Özel sektör ve kamuya yönelik iş uygulamalarının tasarımında baz alınan 5:4 çerçeve oranını kaybetmeyin.
Bütçe dostu ve sağlam ürün tasarımı.
● Bütçenizi zorlamayacak bir fiyata en az bir yıl güvenebileceğiniz bir ürün ömrü elde edin. HP kalite standardı
testinden geçmiş bu monitörün güvenilirliğinden şüpheniz olmasın.
Çevreye duyarlı tasarım.
● ENERGY STAR® ve TCO onaylı, EPEAT® Gold kayıtlı, enerji tasarrufu sağlayan bu tasarım ile güç tüketimini ve
maliyetleri azaltın.2 Cıva içermeyen arka ışıklara, düşük halojen tasarıma3 ve arsenik içermeyen ekran camına
sahiptir.
● Ayarlanabilir eğimi ve 170 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı ile ekranınızın konumunu kişiselleştirin.
● HP Hızlı Çıkarma parçası ve standart 100 mm VESA parçasıyla duvara monte edin. HP Tümleşik İş Merkezi Montaj
Birimi ile bir bilgisayarı veya ince istemciyi birlikte kullanarak alandan tasarruf edin. HP Çubuk Hoparlör ile ses
çıkışını güçlendirin.4
● HP Display Assistant yazılımı ile çalışma alanınızı kişiselleştirin ve açık uygulamaları bağlı ekranlarınızda
görüntüleyin.
● İçiniz rahat olsun; standart üç yıllık sınırlı garanti ile BT yatırımınız güvende olacak. Korumanızı standart
garantilerden daha da ileriye taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetlerini seçin.5
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HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17 inç) 5:4 LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör Teknik
Özellikler Tablosu

Ürün numarası

F4M97AA; F4M97AS; F4M97AT

Monitör boyutu (diyagonal)

43,18 cm (17 inç)

Izlenebilir açı

170° yatay; 160° dikey

Parklaklık

250 g/m²1

Kontrast oranı

1000:1 statik1

Yanıt Oranı

5 ms açma/kapama1

En boy oranı

5:4

Gerçek çözünürlük

1280 x 1024

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydınlatma

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); Güç

Giriş sinyali

1 VGA

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

20 W (maksimum), 15,2 W (tipik), 0,5 W (bekleme)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 37,72 x 5,7 x 31,66 cm
G x D)
Ağırlık

3.72 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim: -5 - +25°

Çevre koruma

Cıva içermeyen ekran arka ışıkları; Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; TCO Sertifikalı2

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli

Genişletilebilir Çözümler

Tümleşik İş Merkezi Montaj Birimi – USDT/İnce İstemciler (LH526AA)

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17 inç) 5:4 LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: C5U89AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP LCD Hoparlör Çubuğu

Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri
eklemek için monitörünüzün ön yüzeyine sorunsuzca bağlayın.

Ürün numarası: NQ576AA

Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce İstemci için
HP Entegre İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce İstemci
ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD monitörler (lütfen uyumluluk
için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en
verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP
monitörler.

Ürün numarası: E8H16AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: U7935E
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HP ProDisplay P17A 43,18 cm (17 inç) 5:4 LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör
Mesaj Altbilgileri
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
ABD'de EPEAT® Gold kayıtlıdır. Ülkeye göre kayıt durumu için bkz www.epeat.net.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
4 Her aksesuar ayrı satılır. Montaj donanımı ayrı satılır.
5 HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Bütün özellikler, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.; 2 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük
halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
1

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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