Datasheet

HP ProDisplay P202 20-inch (50,8-cm) monitor

Scherm van professionele klasse.

Verbind uw HP Pro pc met een HP
ProDisplay P202 monitor, een fraai
scherm met essentiële
presentatiekenmerken en
geavanceerde
aansluitmogelijkheden voor een
zeer gunstige prijs, om elke dag
productief te werken.

Snelle verbinding voor HD-weergave.
● Geniet van een schitterende HD beeldkwaliteit, een ultra-snelle grafische refresh-rate en levendige kleuren via
de DisplayPort-aansluiting, die ook meerdere monitoren per pc ondersteunt. De VGA-connector ondersteunt
oudere apparaten.
Creëer een efficiënte, praktische werkplek.
● Bevestig uw HP Desktop Mini, HP Chromebox of geselecteerde HP Thin Client direct achter het scherm.1 Een
geïntegreerde voeding en kabelbeheerfuncties zorgen voor een opgeruimde werkplek.
Wees zuinig met stroom.
● Verbruik minder stroom en reduceer de kosten met een slim, energiezuinig laag-halogeen2 scherm dat ENERGY
STAR®- en TCO-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd is.3
Extra kenmerken
● Zie al uw content in scherpe, heldere HD-kleuren op het 20-inch (50,8-cm) diagonale scherm met 1600 x900
resolutie, 5-ms responstijd en 1000:1 contrastratio.4
● Een stabiele productlevenscyclus van tenminste één jaar. Dit Global Serie scherm is overal ter wereld
verkrijgbaar, zodat u het in uw gehele bedrijf kunt implementeren.
● Maak bureauruimte vrij: het geïntegreerde 100-mm VESA-patroon maakt montage op de wand of op de HP arm
voor één monitor mogelijk5.
● Creëer een complete oplossing met opties5 speciaal voor uw scherm.
● Met de HP Display Assistant-software kunt u het scherm geheel naar eigen wens indelen.
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies HP Care Pack Services6 om de
standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.
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HP ProDisplay P202 20-inch (50,8-cm) monitor Specificatietabel

Bestelnr.

K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT

Productkleur

Zwart

Schermformaat (diagonaal)

50,8 cm (20 inch)

Type scherm

TN m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

442,8 x 249,1 mm;

Beeldhoek

170° horizontaal; 160° verticaal

Helderheid

250 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

5 ms aan/uit1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

1600 x 900

Ondersteunde resoluties

1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Gebruikersinstellingen

Menu; Min (-); Plus (+) /invoerknop; OK/Auto; Voeding

Invoersignaal

1 VGA; 1 DisplayPort 1.2

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 442,8 x 249,1 mm; Stroomverbruik – omschrijving: 17,8 Watt (max), 16,5 Watt (gem), 0,5 Watt (standby); Schermresolutie: 1600
x 900

Afmetingen met standaard (b 48,2 x 18,66 x 35,92 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 48,2 x 4,75 x 35,92 cm
(b x d x h)
Gewicht

3,5 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +22°

Certificering en
compatibiliteit

TCO-gecertificeerd; CEL Grade 1; Microsoft WHQL-certificering (Windows 8.1 en Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC;
UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw Zeeland MEPS; WEEE

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Gold

Meegeleverd in de doos

Netsnoer; VGA-kabel; DisplayPort-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); HP Display Assistant-software

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP verstelbare standaard
voor twee schermen

De HP verstelbare standaard voor twee schermen verhoogt de productiviteit en optimaliseert de efficiency. Een of beide
schermen kunnen worden geroteerd naar landscape- of portrait-oriëntatie, de standaard is in diepte en hoogte
verstelbaar, draaibaar en kantelbaar zodat u beide schermen op ooghoogte en naar elkaar toegekeerd kunt plaatsen om
meerdere applicaties en informatiebronnen tegelijkertijd te bekijken. Ingebouwde rollers in de voet maken het mogelijk
de standaard te draaien om uw werk nog gemakkelijker te delen.

Bestelnr.: AW664AA

HP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
voor desktop Mini en thin
client

Benut kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop Mini/thin client
– bestaande uit een monitor en een HP desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox – waarop alle poorten vanaf de
voorzijde toegankelijk zijn.

Bestelnr.: G1V61AA

HP USB grafische adapter

HP biedt tal van optionele producten (die apart worden verkocht) als aanvulling op onze monitoren, om uw computer
nog prettiger te gebruiken. De super-compacte HP USB grafische adapter maakt het mogelijk tot zes schermen tegelijk
aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multitasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één
adapter als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse
schermen op elkaar aan te sluiten. Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1080 (breedbeeld) of 1600 x 1200 (traditioneel).

Bestelnr.: NL571AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief
luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP Business pc
veiligheidsslot

Dit handige apparaat zorgt dat uw desktop pc blijft waar hij is: het vergrendelt de behuizing en zet deze vast aan een
ankerpunt. De stalen kabel voorkomt ongewenste verwijdering van toetsenbord, monitor en randapparaten.

Bestelnr.: PV606AA

HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7935E
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Messaging, voetnoten
1

Apart aan te schaffen HP Quick Release is vereist. Raadpleeg de QuickSpecs voor compatibele pc- en thin client-modellen.
EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
4 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
5 Alle accessoires worden afzonderlijk verkocht. Bevestigingsaccessoires worden afzonderlijk verkocht. Model met alleen scherm zonder standaard wordt apart verkocht.
6 HP Care Pack Services worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten, de HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
2
3

Technische specificaties disclaimers
1
2

Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors
Kies voor HP Financial Services
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
ENERGY STAR® en het ENERGY STAR®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van het United States Environmental Protection Agency.
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