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HP P174 17 tum bildskärmHP P174 17 tum bildskärm
En budgetvänlig företagsskärmEn budgetvänlig företagsskärm

Uppfyll företagets behov inom
ramarna för budgeten med bra bild
och enkel anslutning till datorn med
den snygga, tillförlitliga och prisvärda
HP P174 17 tum bildskärm.

Skarp, tydlig bildSkarp, tydlig bild

Navigera bland vardagligt innehåll och specifik affärsprogramvara på en elegant skärm som kompletterar
den moderna arbetsplatsen med en standardskärm på 17 tum och upplösning på 1280 x 1024.

Enkel anslutningEnkel anslutning

Anslut till nya och äldre enheter via VGA-porten.

Skapa en effektiv arbetsytaSkapa en effektiv arbetsyta

Montera HP Desktop Mini, HP Chromebox och utvalda HP tunna klienter bakom skärmen.  Håll ordning
bland sakerna med ett integrerat nätaggregat.

HöjdpunkterHöjdpunkter

Filtrera bort blått ljus och växla till ett varmare färgspektrum för en bekvämare visningsupplevelse med HP
Low Blue Light-läge. Anpassa lutningen för bästa visningsläge.

Frigör värdefullt utrymme på skrivbordet med monteringsalternativ med 100 mm VESA-mönster.

Skapa en totallösning med tillbehör för skärmen, till exempel HP S100 högtalarlist som enkelt monteras
under skärmen och ger stereoljud utan att det blir trångt på skrivbordet.

Energieffektivitet och hållbarhet är inbyggt i alla ENERGY STAR®- och TCO-certifierade, EPEAT® Silver-
registrerade skärmar med låg halogenhalt.

Hantera skärmen och låt den göra jobbet. Använd HP Display Assistant för att snabbt ändra storlek på
skärmpartitioner och arbeta på olika delar av skärmen, och hjälp till att motverka stöld genom dimning av
skärmen när den kopplas bort utan godkännande.

Vi finns bara ett samtal eller ett klick bort. Slappna av med vetskapen om att IT-investeringen har tre års
begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att lägga till en HP Care-tjänst som tillval.
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HP P174 17 tum bildskärm SpecifikationstabellHP P174 17 tum bildskärm Specifikationstabell

BildskärmstypBildskärmstyp TN m LED-belysning

Bildskärmsstorlek (diagonalt)Bildskärmsstorlek (diagonalt) 17 tum

BetraktningsvinkelBetraktningsvinkel 160° vertikalt; 170° horisontellt

LjusstyrkaLjusstyrka 250 cd/m²

BildkvotBildkvot 1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

SvarskvotSvarskvot 5 ms på/av

Produktens färgProduktens färg Svart

Höjd-bredd-förhållandeHöjd-bredd-förhållande 5:4

Inbyggd upplösningInbyggd upplösning SXGA (1280 x 1024 vid 60 Hz)

Upplösningar som stödsUpplösningar som stöds 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

SkärmegenskaperSkärmegenskaper Antireflexbehandlad; LED-bakgrundsbelysning; Skärmkontroller; Plug and play

AnvändarkontrollerAnvändarkontroller Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Administration; Meny; Ström

InsignalInsignal 1 VGA

MiljöMiljö Drifttemperatur: 5 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet

StrömförsörjningStrömförsörjning Inspänning 100 till 240 VAC

StrömförbrukningStrömförbrukning 179 W (max), 141 W (standard), 0,5 W (vänteläge); 13 W (max.), 12 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

YttermåttYttermått 37,48 x 5,07 x 31,23 cm (Endast huvud.)

ViktVikt 2,6 kg (Med stativ.)

Ergonomiska egenskaperErgonomiska egenskaper Lutning: -5 till +25 °

Fysiska säkerhetsfunktionerFysiska säkerhetsfunktioner Säkerhetslåsberedd

EnergieffektivitetEnergieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver

Certifiering och regelefterlevnadCertifiering och regelefterlevnad
S-märkt i Argentina; MEPS i Australien; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP i Kina; cTUVus; E-standby; FCC; ICES;
KC/KCC; KCC; RCM; SEPA-miljömärkning (Kina); Green Mark i Taiwan; TCO Certified; TUV LBL; TUV/GS; VCCI;
MEPS i Vietnam; ISC; IEC 62368; California Energy Commission (CEC); Säkerhet Mexiko; ES7.1

Specifikationer för omgivningSpecifikationer för omgivning Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO-certifierad

MedföljerMedföljer AC power cord; Documentation; HDMI cable; VGA cable
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HP P174 17 tum bildskärmHP P174 17 tum bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HPHP säkerhetslås v3 för HP
företagsdatorföretagsdator

Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga
miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator. De perfekta bildskärmen
för alla företagsmiljöer. CRT- och TFT-bildskärmarna är utformade för att ge perfekt bild till de
mest krävande användarna. HP har ett nära samarbete med många komponent- och
bildskärmsleverantörer för att garantera att alla modeller tillgodoser användarnas behov
beträffande ljusstyrka, kontrast, fokus, renhet, konvergens och geometri. Alla HP Business-
bildskärmar följer de viktigaste miljöstandarderna som exempelvis MPR-II och TCO '99.
Produktnummer: 3XJ17AAProduktnummer: 3XJ17AA

HP 3 års hårdvarusupport nästaHP 3 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen förarbetsdag på platsen för
standardskärmstandardskärm

Under tre år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om
problemet inte kan lösas på distans.
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HP P174 17 tum bildskärmHP P174 17 tum bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänsterFotnoter om meddelandetjänster

 Desktop Mini, HP Chromebox och HP tunn klient säljs separat. Kräver HP B300 monteringsfäste för skärmar, säljs separat.
 Monteringsutrustning säljs separat.
 Varje tillbehör säljs separat. Monteringsutrustningen säljs separat.
 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till www.epeat.net om du vill ta reda på registreringsstatusen i ditt land. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för

solcellsdrivna generatortillbehör på www.hp.com/go/options.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information

finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande lokala
lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationerFotnoter med tekniska specifikationer

 Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Lås säljs separat.

Registrera dig för att få uppdateringarRegistrera dig för att få uppdateringar  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel
eller utelämnad information i detta dokument. EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik
för 3:epartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.
 
DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som
tillhör U.S. Environmental Protection Agency i USA.
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