
Adatlap

HP ProDisplay P17A 43,18 cm-es (17
hüvelykes), 5:4 képarányú LED-es hátsó
megvilágítású monitor
Hatékonyan végezheti munkáját az
alapvető üzleti igényeket kielégítő
monitorral, amely megbízható
teljesítményt, az üzleti
alkalmazásokhoz illeszkedő 5:4
képarányt, valamint alacsony
energiafogyasztást biztosít –
vonzó áron. Tegye hatékonyabbá
munkáját a HP megbízhatóságát,
stabil életciklust és a HP
tartozékokkal való kompatibilitást
biztosító stílusos monitorral.

Üzleti szintű bemutató funkciók.
A 43,18 cm (17 hüvelyk) képátlójú képernyő kristálytiszta képet, 1280 x 1024 képpontos felbontást és 5
ezredmásodperces válaszidőt biztosít a dokumentumok és e-mail üzenetek megjelenítéséhez.1 A VGA-bemenet
segítségével gyorsan csatlakoztathatja eszközeihez. A belső tápellátásnak köszönhetően dolgozóasztala mindig
rendezett marad.
Ne adja fel.
Megtarthatja az 5:4 képarányt, amely ideális az üzletmenethez szükséges vállalati és állami szektorbeli
alkalmazások használatához.
Pénztárcabarát termékstabilitás.
Megbízható termékéletciklus és legalább egy év termékélettartam a pénztárcát kímélő áron. A HP szigorú
minőség-ellenőrzési tesztjeit sikeresen teljesítő monitor minden korábbinál nagyobb megbízhatóságot nyújt.
Környezettudatos tervezés.
Csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket az energiahatékony, ENERGY STAR®, TCO és EPEAT® Gold
tanúsítvánnyal rendelkező kivitelezés révén.2 A kijelző higanymentes háttérvilágítással, alacsony halogéntartalmú
részegységekkel3 és arzénmentes kijelzőüveggel rendelkezik.
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Képernyőméret (átlós) 43,18 cm (17 hüvelyk)

Látható képterület 170° vízszintes; 160° függőleges

Fényerő 250 cd/m²1

Kontrasztarány 1000:1 statikus1

Válaszidő 5 ms be/ki1

Termékszín Fekete

Natív felbontás 1280 x 1024

Oldalarány 5:4

Megjelenítési jellemzők Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás

Bemeneti jel 1 VGA

Bemeneti táp Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás 20 W (maximális), 15,2 W (jellemző) 0,5 W (készenléti)

Méretek talppal együtt: 37,72 x 20,63 x 38,72 cm
talp nélkül: 37,72 x 5,7 x 31,66 cm

Súly 3.72 kg

Ergonómiai tulajdonságok Döntés: -5 és +25° között

Fizikai biztonsági funkciók Használható biztonsági zárral

Környezeti Működési hőmérséklet: 5–35°C
Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítés

A doboz tartalma Monitor; VGA-kábel

Garancia 3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nemmellékelt)

HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.
Termékszám: C5U89AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet,
mindezt a teljesítmény és a hatékonyság feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000
sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96
cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú
rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.
Termékszám: E8H16AA

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.
Termékszám: EM870AA

HP LCD hangszóró Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő
sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.
Termékszám: NQ576AA

5 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions
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Lábjegyzetek
1 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
2 Az Egyesült Államokban EPEAT® Gold minősítéssel rendelkezik. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
3A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1 Minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.; 2 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus
eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.

További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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