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HP P174 -näyttö, 17 tuumaaHP P174 -näyttö, 17 tuumaa
Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu edullinen yritysnäyttöPäivittäiseen käyttöön tarkoitettu edullinen yritysnäyttö

Tyylikäs, luotettava ja edullinen 17
tuuman HP P174 -näyttö tarjoaa
tasaisen kuvanlaadun ja helpon
liitettävyyden, joiden avulla ratkaiset
liiketoiminnan tarpeet ylittämättä
budjettia.

Kirkkaat ja selkeät näkymätKirkkaat ja selkeät näkymät

Navigoi päivittäisten sisältöjen ja erityisten yritysohjelmien välillä lävistäjältään 17 tuuman näytöllä, jonka
1 280 x 1 024 -vakioresoluutio ja ohut ulkomuoto täydentävät modernia työympäristöä.

Yksinkertaiset liitännätYksinkertaiset liitännät

Liitä sekä nykyiset että vanhat laitteet VGA-portin kautta.

Luo tehokas työtilaLuo tehokas työtila

Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan näytön taakse.  Työtila
pysyy siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojenhallintaominaisuuksien avulla.

OminaisuudetOminaisuudet

HP Low Blue Light -tilan avulla voit suodattaa sinisen valon määrää ja mukavoittaa katselukokemusta
siirtymällä lämpimämpiin väreihin. Säädä kallistusta haluamaasi kulmaan.

Säästä kallisarvoista työpöytätilaa 100 mm:n VESA-kiinnityksen tarjoamilla kiinnitysvaihtoehdoilla.

Räätälöi kokonaisratkaisua näytölle suunnitelluilla lisävarusteilla, kuten HP S100 Speaker Bar -kaiuttimella,
jolla saat helposti tilaa säästävän stereoäänentoiston liittämällä kaiuttimen näytön alareunaan.

Jokainen ENERGY STAR®- ja TCO-sertifioitu, EPEAT® Silver -rekisteröity ja vähähalogeeninen näyttö on luotu
energiatehokkaaksi ja ympäristön kannalta kestävästi.

Säädä näyttöä ja tee siitä työhösi sopiva. HP Display Assistant -ohjelmiston avulla voit muokata nopeasti eri
näyttöruutualueiden kokoa. Voit työskennellä helposti erillisillä näytön alueilla ja ehkäistä varkauksia
himmentämällä näytön, joka irrotetaan liitännästä ilman lupaa.

Tavoitat meidät yhdellä klikkauksella tai puhelulla. Voit olla rauhassa tietoteknisiä investointejasi suojaavan
kolmen vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.
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HP P174 -näyttö, 17 tuumaa Taulukko teknisistä tiedoistaHP P174 -näyttö, 17 tuumaa Taulukko teknisistä tiedoista

NäyttötyyppiNäyttötyyppi TN, LED-taustavalo

Näytön koko (lävistäjä)Näytön koko (lävistäjä) 17 tuumaa

KatselukulmaKatselukulma 160°, pysty; 170°, vaaka

KirkkausKirkkaus 250 cd/m²

KontrastisuhdeKontrastisuhde 1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen

VasteaikasuhdeVasteaikasuhde 5 ms (päälle/pois)

Tuotteen väriTuotteen väri Musta

KuvasuhdeKuvasuhde 5:4

Alkuperäinen tarkkuusAlkuperäinen tarkkuus SXGA (1 280 × 1 024 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudetTuetut kuvatarkkuudet 1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1280 × 800; 640 × 480; 720 × 400; 800 × 600

Näytön ominaisuudetNäytön ominaisuudet Häikäisynesto; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play -yhteensopiva

KäyttäjätoiminnotKäyttäjätoiminnot Kirkkaus; värinhallinta; kontrasti; sulje; kuvanhallinta; tietoja; hallinta; valikko; virta

SisääntulosignaaliSisääntulosignaali 1 VGA

YmpäristöYmpäristö Käyttölämpötila: 5–35 °C; Käyttökosteus: 20–80 % RH

VirtaVirta Syöttöjännite 100–240 V AC

VirrankulutusVirrankulutus 179 W (enintään), 141 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); 13 W (enintään), 12 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)

MitatMitat 37,48 × 5,07 × 31,23 cm (Vain näyttöosa.)

PainoPaino 2,6 kg (Jalustan kanssa.)

Ergonomiset ominaisuudetErgonomiset ominaisuudet Kallistus: -5–25 °

Fyysiset turvaominaisuudetFyysiset turvaominaisuudet Turvalukkovalmius
EnergiansäästövaatimustenEnergiansäästövaatimusten
mukaisuusmukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver

Varmenteet ja yhteensopivuusVarmenteet ja yhteensopivuus
S-merkintä (Argentiina); MEPS (Australia); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP (Kiina); cTUVus; E-standby; FCC;
ICES; KC/KCC; KCC; RCM; SEPA-ekomerkintä (Kiina); Taiwan Green Mark; TCO-sertifiointi; TUV LBL; TUV/GS; VCCI;
MEPS (Vietnam); ISC; IEC 62368; California Energy Commission (CEC); Mexico safety; ES7.1

YmpäristötiedotYmpäristötiedot arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeaton näytön taustavalo; TCO-hyväksyntä

Pakkauksen sisältöPakkauksen sisältö Virtajohto; Ohje; HDMI-kaapeli; VGA-kaapeli
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HP P174 -näyttö, 17 tuumaaHP P174 -näyttö, 17 tuumaa

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 -HP Business PC Security Lock v3 -
lukkosarjalukkosarja

Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP
Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla. Terävät ja kirkkaat korketarkkuuksiset näytöt
yrityskäyttöön. Kuvaputki- ja TFT-näytöt on suunniteltu tuottamaan paras mahdollinen
kuvanlaatu vaativimmille käyttäjille. HP tekee tiivistä yhteistyötä useiden osa- ja
näyttötoimittajien kanssa varmistaakseen, että jokainen malli vastaa käyttäjien tarpeita kuvan
kirkkauden, kontrastin, terävyyden, puhtauden, värien kohdistuksen ja muodon osalta. Kaikki
HP:n yrityskäyttöön suunnitellut näytöt ovat tärkeimpien ympäristöstandardien, kuten MPR-
II:n ja TCO '99:n, mukaisia.
Tuotenumero: 3XJ17AATuotenumero: 3XJ17AA

HP:n 3 vuoden laitteistotuki,HP:n 3 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip. as. tiltavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Kolmen vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama
asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
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HP P174 -näyttö, 17 tuumaaHP P174 -näyttö, 17 tuumaa

Viestin alaviitteetViestin alaviitteet

 HP Desktop Mini, HP Chromebox ja HP Thin Client myydään erikseen. Edellyttää HP B300 -tietokoneen kiinnitystelinettä näytöille, myydään erikseen.
 Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
 Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generator-hakusanalla HP:n muiden valmistajien

lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options.
 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc. HP:n

palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu
HP-takuu eivät vaikuta.

Teknisten tietojen alaviitteetTeknisten tietojen alaviitteet

 Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
 Lukko hankittava erikseen.

Rekisteröidy päivityksetRekisteröidy päivitykset  www.hp.com/go/getupdatedwww.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen
mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista. EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net. Katso HP:n muiden valmistajien
lisävarustekaupasta aurinkoenergialaitteita osoitteessa www.hp.com/go/options.
 
DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain
ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä tavaramerkki.
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