Dataark

HP Z Display Z34c Ultra Wide Curved-skærm på
34" (83,36 cm)
Lad dig omslutte af kurven.

Hæv niveauet med HP Z
Z34c-skærmens ekstra buede
skærm – 86,36 cm (34")
(diagonalt) med en elegant,
buet visuel oplevelse og
enestående lydkvalitet samt
forbedret tilslutning, så
indholdet på din arbejdsstation,
pc og mobile enheder nemmere
kan læses.

Forbered dig på dette panoramaformat.
● Gå ud over den traditionelle opsætning med to skærme, og få en bedre visuel visning med en enkelt
tynd, buet skærm med ultrahøj opløsning, som øger dit synsfelt med et 21:9-format.
Du kan vise enestående præsentationer fra hvilken som helst enhed.
● Vis indholdet fra en smartphone eller tablet-pc på den kæmpestore skærm via en MHL-forbindelse,
der også holder dine enheder opladet og klar til brug.1 Med visningerne billede-i-billede og
billede-for-billede kan du se feeds fra enheder og pc'er på samme tid.
Fortryl dit publikum.
● Få det bedste ud af dine medier med brede visningsvinkler og en komplet visuel oplevelse, og bliv
omsluttet af fantastisk lyd med fremadrettet DTS-surroundsound. Den medfølgende fjernbetjening
styrer skærmen og navigerer mellem feeds på enhederne.
Fremhævede funktioner
● Oplev fantastisk visning foran skærmen med 8-bit farvedybde, 110 ppi og 98,8 % sRGB stort
farveområde. Med lav genspejling og forvrængning, så du får ensartede billeder på tværs af
skærmen.
● Få en mere omfattende visning af dine projekter, dokumenter, data, og medier med den superhøje
opløsning i 3440 x 1440 WQHD 2, hvor du får flere pixels på skærmen.
● Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærmbilledet til din arbejdsrutine.
● Føl dig tryg ved at vide, at din it-investering understøttes af 1 års begrænset standardgaranti. I tillæg
til den begrænsede standardgaranti kan du få en udvidet produktgaranti ved at vælge valgfri HP Care
Pack Services.3
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HP Z Display Z34c Ultra Wide Curved-skærm på 34" (83,36 cm)
Specifikationstabel

Produktnummer

K1U77A4; K1U77AT

Produktfarve

Sort ramme, sølvfarvet stativ og hvid på bagsiden

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

83,36 cm (34")

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Panelets aktive område

749,9 x 333,7 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk1

Responsforhold

14 ms grå til grå (uden overdrive); 8 ms grå til grå (med overdrive)1

Højde-bredde-forhold

21:9

Oprindelig opløsning

3440 x 1440

Understøttede opløsninger 3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x
600; 720 x 400; 640 x 480
Skærmegenskaber

Klar, så snart stikket er i; Refleksfri; Lav sløring; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Betjeningsknapper på skærmen;
LED-baggrundslys

Brugerbetjening

Menu; Plus ("+"); Minus ("-"); Lydstyrkeknap med lydafbryder; Tænd/sluk-knap

Indgangssignal

2 HDMI (den ene HDMI-port er også en MHL-indgang); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

1 lydindgang

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: C; Panelets aktive område: 749,9 x 333,7 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 62 W; Årligt energiforbrug: 91
kWh; Strømforbrug (Standby): 0,48 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,43 W; Strømforbrug: 150 W (maksimum), 93 W (typisk), 0,5 W
(standby); Skærmopløsning: 3440 x 1440

Mål inklusive stander (B x
D x H)

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

Mål uden stander (B x D x
H)

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

Vægt

9,83 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Hældning: -5 til +25°; Drejning: ±180°

Multimedier

Lydindgang med 6 W pr. kanal (venstre og højre) og indbyggede, DTS-certificerede højttalere

Certificering og
overensstemmelser

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

Miljøansvar

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik; Lav halogen2

Kassens indhold

Strømledning; Ekstern strømforsyning (150 W); DisplayPort-kabel; HDMI-kabel; OSD-fjernbetjening; Cd (med brugervejledning, garanti,
drivere); HP Display Assistant-software

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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HP Z Display Z34c Ultra Wide Curved-skærm på 34" (83,36 cm)
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible
HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller
vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP UHD
USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD
USB-grafikadapteren.

Produktnummer: N2U81AA

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

Produktnummer: VN567AA

HP's 5-års
hardwaresupport næste
hverdag på stedet til
3D-skærme

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din
computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U8KY4E
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Fodnoter
1

MHL 2.0-porten kan bruges til opladning af batteriet i en MHL-kompatibel smartphone eller tablet-pc. Leveres med en DisplayPort til HDMI-dongle, som gør forbindelsen mere fleksibel.
Smartphonen eller tablet-pc'en skal være MHL-kompatibel eller skal kunne tilsluttes skærmen via en HDMI-dongle. Der henvises til mobilenhedens specifikationer.
2 High-definition-indhold kræves.
3 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Tjenesten starter på købsdatoen for hardwaren. Visse restriktioner og begrænsninger er gældende. Du kan
finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som blev givet til kunden ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte
rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med
HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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