Záznamový list

Monitor HP ProDisplay P202 s uhlopriečkou 50,8 cm
(20")
Monitor profesionálnej triedy na všetky účely.

Spojte svoj počítač HP Pro s
monitorom HP ProDisplay P202,
elegantným monitorom, ktorý
poskytuje základné funkcie
prezentácie a rozšírené pripojenie
pre každodennú obchodnú
produktivitu za veľmi dostupnú
cenu.

Vysoko rýchlostné pripojenie pre HD zobrazenie.
● Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu obrazu HD, mimoriadne rýchle obnovenie grafiky a živé farby z pripojenie
DisplayPort, ktoré tiež podporuje viacnásobné pripojenia monitorov z jedného počítača. Získajte kompatibilitu so
staršími zariadeniami s konektorom VGA.
Vytvorte si efektívny a ľahko používateľný pracovný priestor.
● Pripojte svoj HP Desktop Mini, HP Chromebox alebo vyberte tenkého klienta HP priamo za displejom.1 Udržujte si
poriadok vo veciach s integrovaným napájaním a vybavením na správu káblov.
Buďte energeticky prezieravý.
● Znížte spotrebu energie aj svoje náklady vďaka inteligentnému, energeticky úspornému dizajnu s nízkym
obsahom halogénu2, ktorý má certifikáty ENERGY STAR® a TCO a registráciu EPEAT® Gold.3
Ďalšie funkcie
● Vychutnajte si jasné a čisté HD farby pre každý obsah na obrazovke s uhlopriečkou 50,8 cm (20"), rozlíšením 1
600 x900, časom odozvy 5 ms a kontrastným pomerom 1 000:1.4
● Získajte produkt so stabilným životným cyklom a minimálne 1-ročnou životnosťou. Táto globálna séria
monitorov je k dispozícii na celom svete, takže ju môžete rozmiestniť do všetkých podnikov.
● Uvoľnite cenný priestor na stole – integrovaný systém VESA s rozostupom 100 mm podporuje umiestnenie na
stenu alebo použitie ramena HP pre jeden monitor 5.
● Prispôsobte si kompletné riešenie s možnosťami 5 navrhnutými pre váš monitor.
● Navrhnite si obrazovku pre svoj spôsob práce so softvérom HP Display Assistant.
● Spoľahnite sa, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Objednajte
si služby HP Care Pack6 na rozšírenie vašej ochrany nad rámec štandardnej obmedzenej záruky.
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Monitor HP ProDisplay P202 s uhlopriečkou 50,8 cm (20") Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

K7X27AA; K7X27AS; K7X27AT

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

50,8 cm (20")

Typ obrazovky

TN s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

442,8 x 249,1 mm;

Uhol pohľadu

170° horizontálne; 160° vertikálne

Jas

250 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

5 ms zap/vyp1

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Natívne rozlíšenie

1600 x 900

Podporované rozlíšenia

1 600 X 900; 1 440 X 900; 1 280 X 1 024; 1 280 x 800; 1 280 X 720; 1 024 X 768; 800 X 600; 640 X 480

Charakteristika displeja

antireflexný; výber jazyka; podsvietenie LED; ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; programovateľné používateľom

Používateľské ovládače

ponuka; mínus („-“); plus („+“)/ovládanie vstupu; OK/Auto; napájanie

Vstupný signál

1x port VGA; 1x DisplayPort 1.2

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 442,8 x 249,1 mm; Príkon – popis: 17,8 W (maximálne), 16,5 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky:
1600 x 900

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

48,2 x 18,66 x 35,92 cm

Rozmery bez podstavca (Š x H 48,2 x 4,75 x 35,92 mm
x V)
Hmotnosť

3,5 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

náklon: -5 až +22 °

Osvedčenie a zhoda

certifikácia TCO; CEL stupeň 1; certifikácia Microsoft WHQL (Windows 8.1 a Windows 7); CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL;
CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Austrália a Nový Zéland MEPS; WEEE

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov2

Zhoda s normami energetickej s certifikátom ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
efektívnosti
Čo je v krabici

napájací kábel; kábel VGA; kábel DisplayPort; disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku, ovládače); softvér HP Display Assistant

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Nastaviteľný stojan na dva
monitory HP

Nastaviteľný stojan na dva displeje HP vám umožňuje používať dva displeje pre maximalizovanie produktivity a
optimalizovanie efektivity. Jeden alebo oba displeje je možné otočiť do horizontálnej alebo vertikálnej polohy a je možné
nastaviť hĺbku, výšku, sklon a uhol, takže môžete sledovať obidve obrazovky na úrovni očí a jemne ich môžete pootočiť,
vďaka čomu môžete používať niekoľko aplikácií a informačných zdrojov naraz. Integrované základné valce vám umožnia
otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju prácu.

Číslo produktu: AW664AA

Držiak HP Quick Release

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

Integrované pracovné
centrum HP pre Desktop Mini
a tenkého klienta

Využite na maximum malé pracovné priestory s počítačom HP IWC Desktop Mini alebo tenkým klientom, ktorý vám
umožňuje vytvoriť kompaktné stolové riešenie spojením displeja s počítačom HP Desktop Mini, tenkým klientom HP
alebo zariadením HP Chromebox a poskytuje pohodlný prístup spredu k všetkým jeho vstupom.

Číslo produktu: G1V61AA

USB Grafický adaptér HP

Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby
spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický
adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v
niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným
počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov.
Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

Číslo produktu: NL571AA

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.

Číslo produktu: NQ576AA

Bezpečnostný zámok pre PC
HP Business

Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane presne tam, kde je – zámkom zabezpečuje
kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel s oceľovou slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému odstráneniu
klávesnice, monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: PV606AA

5-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný 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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Poznámky v krátkych správach
1

Vyžaduje sa HP Quick Release, predáva sa samostatne. Pozrite si presné informácie o kompatibilite počítača a tenkého klienta v príručke produktu Stručné technické údaje.
Registrované EPEAT® v mieste aplikácie. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. 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 halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
4 Všetky výkonové špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré dodali výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
5 Každé príslušenstvo sa predáva osobitne. Hardvér na montáž sa predáva samostatne. Len hlavný model sa predáva samostatne.
6 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 stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné podmienky služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený v čase predaja. Zákazník
môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi a také práva nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené podmienkami služieb HP alebo obmedzenou zárukou HP, ktoré získate pri
kúpe produktu HP.
2
3

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
2

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors
Zaangažujte Finančné služby HP
Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. 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. © 2015 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.
ENERGY STAR® a značka ENERGY STAR® sú registrované ochranné známky vlastnené Agentúrou na ochranu životného prostredia USA.
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