Specifikace

Ultra širokoúhlý 83,36cm (34") monitor HP Z
Display Z34c se zakYiveným displejem
Nechte se pohltit prohnutou obrazovkou.

Zvednte laeku s ultra
širokoúhlým 86,36cm (34")
monitorem HP Z Display Z34c
se zakYiveným displejem, s ním~
se ponoYíte do skvlých
obrazových a zvukových
pro~itko. A díky široké Yad
periferií na nm bez problémo
zobrazíte obsah ze své
pracovní stanice, poítae a
mobilních zaYízení.

PYipravte se na panorama.
● RozšiYte mo~nosti klasického zobrazení dvou obrazových polí a posuHte vizuální vnímání na vyšší
úroveH s tenkým monitorem s prohnutým displejem a ultra vysokým rozlišením, který zvtší vaše zorné
pole díky pomru stran 21 : 9.
PYedvádjte fascinující prezentace z ka~dého zaYízení.
● S pYipojením MHL, které zároveH nabíjí vaše zaYízení, mo~ete pYenést obraz ze smartphonu nebo
tabletu na tuto super velkou obrazovku.1 S funkcemi obraz v obraze a obraz vedle obrazu mo~ete
souasn zobrazit obraz z pYipojeného zaYízení a poítae.
Ohromte své publikum.
● Pracujte s médii naplno díky širokým pozorovacím úhlom pro bezchybné zobrazení a nechte se pohltit
zvukovým doprovodem z pYedních reproduktoro vydávajících prostorový zvuk DTS. S pYilo~eným
dálkovým ovladaem mo~ete nastavovat parametry displeje a pYepínat mezi pYipojenými zaYízeními.
Funkce
● Zobrazujte prezentace na ú~asné obrazovce s 8bitovou hloubkou barev, rozlišením 110 ppi a
barevným rozsahem pokrývajícím 98 % barevného prostoru sRGB. Nízká odrazivost okolního svtla a
minimální deformace zvyšují vrohodnost zobrazení.
● Prohlí~ejte si projekty, dokumenty, data a média na vtší obrazovce s velmi vysokým rozlišením 3 440
x 1 440 WQHD2, aby bylo zobrazeno mnohem více pixelo.
● Se softwarem HP Display Assistant si snadno upravíte obrazovku podle svých pracovních potYeb.
● Bute v klidu, neboe vaše IT investice je spolehliv chránna standardní jednoletou omezenou zárukou.
Chcete-li rozšíYit svoji ochranu nad standardní omezenou záruku, vyberte si nkterou z volitelných
slu~eb HP Care Pack.3
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displejem
Tabulka s technickými údaji

íslo produktu

K1U77A4; K1U77AT

Barva produktu

erný rámekem, stYíbrný podstavec a bílá na zadní stran

Velikost displeje
(úhlopYíka)

83,36 cm (34")

Typ monitoru

VA s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

749,9 x 333,7 mm;

Úhel zobrazení

178° vodorovn; 178° svisle

Jas

350 cd/m²1

Kontrastní pomr

3 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický1

Pomr odezvy

1
14 ms pYechod od šedé k šedé (bez technologie Overdrive); 8 ms pYechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive)

Pomr stran

21 : 9

Nativní rozlišení

3 440 x 1 440

Podporovaná rozlišení

3 440 x 1 440; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x
768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Ostré zobrazení; U~ivatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; Podsvícení LED

U~ivatelské ovládací prvky Nabídka; Plus („+“); Mínus („-“); Koleko ovládání hlasitosti se ztlumením zvuku; Napájení
Vstupní signál

2 porty HDMI (jeden port HDMI je zároveH vstup MHL); 1 port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 zvukový vstup

PYíkon

Vstupní naptí: 100 a~ 240 V stY.

SpotYeba energie

TYída energetické úinnosti: C; Aktivní oblast panelu: 749,9 x 333,7 mm; SpotYeba energie pYi zapnutém re~imu: 62 W; Roní spotYeba
energie: 91 kWh; SpotYeba energie (Pohotovostní re~im): 0,48 W; SpotYeba energie (vypnuto): 0,43 W; SpotYeba energie, popis: 150 W
(maximální), 93 W (typická), 0,5 W (pohotovostní re~im); Rozlišení obrazovky: 3 440 x 1 440

Rozmry s podstavcem
(V x Š x H)

95,08 x 19,72 x 47,71 cm

Rozmry bez podstavce
(V x Š x H)

95,08 x 9,39 x 37,41 cm

Hmotnost

9,83 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 a~ +25°; Otoení: ±180°

Multimédia

Zvukový vstup s integrovanými reproduktory majícími certifikaci DTS a výkon 6 W na kanál, L a R.

Certifikace a soulad
s pYedpisy

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C-Tick; Oznaení FCC; CB

Ekologické informace

Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogeno2

Co je obsa~eno v krabici

Napájecí kabel (AC); Externí napájecí zdroj (150 W); Kabel DisplayPort; Kabel HDMI; Dálkové ovládání pomocí nabídky na obrazovce;
Disk CD (obsahuje u~ivatelskou pYíruku, záruní informace, ovladae); Software HP Display Assistant

Záruka

3letá omezená záruka, vetn 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá uritým omezením a výjimkám.
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PYíslušenství a slu~by (nejsou souástí)
Rychloupínací dr~ák HP

Bezpený a snadno pou~itelný montá~ní systém pro tenké klienty HP splHující normu VESA, kompatibilní
displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je mo~né jej pYipojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, dr~áku i
nástnnému závsu, a maximáln tak vyu~ít prostor.

íslo produktu: EM870AA

Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvyšte svou produktivitu rozšíYením nebo zrcadlením pracovní plochy na monitor s rozlišením UHD s vyu~itím
grafického adaptéru HP UHD USB.

íslo produktu: N2U81AA

Sada kabelu HP
DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního poítae HP s konektorem DisplayPort na monitoru.

5 let hardwarové podpory
HP pro 3D monitory s
reakcí následující
pracovní den v míst
instalace

Získejte pro své zaYízení ptiletou hardwarovou podporu na míst následující pracovní den kvalifikovaným
technikem spolenosti HP v pYípad, ~e problém nelze vyYešit na dálku.

íslo produktu: VN567AA

íslo produktu: U8KY4E
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Poznámky pod arou se zprávami
1

Port MHL 2.0 nabíjí baterie smartphono a tableto kompatibilních s rozhraním MHL. Obsahuje hardwarový klí DisplayPort na HDMI pro širší mo~nosti pYipojení. Vy~aduje smartphone nebo tablet
kompatibilní s rozhraním MHL nebo hardwarový klí HDMI pro pYipojení k monitoru. Více informací naleznete ve specifikacích svého mobilního zaYízení.
2 Vy~aduje obsah ve vysokém rozlišení.
3 Úrovn a doby odezvy slu~eb HP Care Pack se mohou v rozných regionech lišit. Poskytování slu~by je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit uritá omezení. Podrobnosti naleznete na
stránce www.hp.com/go/cpc. Slu~by HP se Yídí pYíslušnými podmínkami spolenosti HP pro slu~by poskytované nebo sdlené zákazníkovi v dob zakoupení produktu. Zákazník mo~e mít další práva
vyplývající z platných místních zákono. Tato práva nejsou ~ádným zposobem ovlivnna podmínkami slu~eb nebo omezenou zárukou spolenosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

Technické specifikace zYeknutí
1
2

Všechny technické parametry pYedstavují typické hodnoty poskytnuté spolenosti HP výrobci souástí. Skutené hodnoty se mohou lišit.
Externí pYíslušenství vetn zdrojo napájení, napájecích kabelo a periferií nemají nízký obsah halogeno. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogeno.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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