Taulukot

Kaareva Ultra Wide HP Z Display Z34c -näyttö,
83,36 cm (34 tuumaa)
Uppoudu kaareviin näkymiin.

Nosta rimaa HP:n erittäin
leveällä ja kaarevalla Z-sarjan
Z34c-näytöllä, joka 86,36 cm:n
(34 cm:n) lävistäjällään tarjoaa
tyylikkään,
mukaansatempaavan ja
muotoillun visuaalisen ja
äänentoistollisen
käyttökokemuksen sekä
parannetun lisälaitteiden
lukuominaisuuden työasemalla,
PC-tietokoneella ja
mobiililaitteilla oleville sisällöille.

Valmistaudu panoraamakuviin.
● Siirry perinteisestä kahden näytön kokoonpanosta uudelle tasolle ja paranna visuaalista
havaitsemista yhdellä ohuella, erittäin korkean kuvatarkkuuden kaarevalla näytöllä, joka kasvattaa
näkökenttääsi 21:9-kuvasuhteella.
Tuota näyttävät esitykset kaikilla laitteilla.
● Peilaa älypuhelimen tai tabletin sisältö jättikokoiselle näytölle MHL-yhteyden kautta, joka pitää myös
laitteesi ladattuina ja käyttövalmiina.1 Kuva kuvassa- ja kuva kerrallaan -ominaisuuksien avulla voit
tarkastella laitteen ja tietokoneen syötteitä yhtä aikaa.
Vangitse yleisösi.
● Maksimoi mediasisältösi laajalla katselukulmalla täydellistä visuaalista kokemusta varten ja uppoudu
äänimaailmaan eteenpäin suuntautuvan DTS-tilaäänen avulla. Mukana toimitettavalla
kaukosäätimellä ohjaat näyttöä ja siirryt laitteidesi syötteiden välillä.
Ominaisuudet
● Saat erinomaiset näyttönäkymät 8-bittisellä värisyvyydellä, 110 kuvapisteellä ja 98,8 %:n
sRGB-värintoistoalueella. Alhainen heijastus ja vähäiset vääristymät takaavat tasaisen kuvanlaadun
koko näytöllä.
● Saat aiempaa laajemman näkymän projekteihin, asiakirjoihin, tietoihin ja mediasisältöihin erittäin
tarkalla 3 440 × 1 440 kuvapisteen WQHD2-tarkkuudella, joka mahdollistaa entistä useampien
kuvapisteiden lisäämisen näytölle.
● Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan yhden vuoden rajoitettuun
vakiotakuuseen. Rajoitetun vakiotakuun lisäksi voi valita lisäturvaa HP Care Pack
-palveluvalikoimasta.3
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

K1U77A4; K1U77AT

Tuotteen väri

Musta kehys, hopeanharmaa jalusta ja valkoinen tausta

Näytön koko (lävistäjä)

83,36 cm (34 tuumaa)

Näyttötyyppi

VA-paneelit, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

749,9×333,7 mm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

350 cd/m²1

Kontrastisuhde

3000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen1

Vasteaikasuhde

14 ms (harmaasta harmaaseen; ilman yliajoa) 8 ms (harmaasta harmaaseen; yliajo)1

Kuvasuhde

21:9

Alkuperäinen tarkkuus

3 440 × 1 440

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Plug-and-Play; häikäisynesto; Low Haze; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Käyttäjätoiminnot

valikko; Plus (+); Miinus (-); Äänenvoimakkuuden säätöpyörä, jossa mykistys; virta

Sisääntulosignaali

2 HDMI-liitäntää (yksi HDMI-portti on myös MHL-tuloliitäntä); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

Äänitulo;

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: C; Paneelin aktiivinen alue: 749,9×333,7 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 62 W; Energiankulutus vuodessa:
91 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,48 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,43 W; Virrankulutuksen kuvaus: 150 W (enintään), 93 W
(normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 3 440 × 1 440

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

95,08×19,72×47,71 cm

Tuotteen mitat ilman
jalustaa (l × s × k)

95,08×9,39×37,41 cm

Paino

9,83 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet Kallistus: -5–25° Kierto: ±180°
Multimedia

Äänitulo DTS-sertifioitujen kaiuttimien kautta (sekä vasemmassa että oikeassa 6 W kanavaa kohden)

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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

Ympäristö

elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen2

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; ulkoinen virtalähde (150 W); DisplayPort-johto; HDMI-johto; näyttövalikon etähallinta; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot,
ohjaimet); HP Display Assistant -ohjelmisto

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Quick Release
-kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille,
yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa
yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB
-grafiikkasovittimen avulla.

Tuotenumero: N2U81AA

HP DisplayPort
-kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 5 vuoden laitetuki
3D-näytöille seuraavana
arkipäivänä asiakkaan
tiloissa

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: VN567AA

Tuotenumero: U8KY4E
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Viestin alaviitteet
1

MHL 2.0 -portti lataa MHL-yhteensopivien älypuhelinten ja tablettien akun. Sisältää DisplayPort–HDMI-muuntokappaleen, jonka ansiosta laitteiden liittäminen on vielä joustavampaa. Sinulla on
oltava älypuhelin tai tabletti, joka on MHL-yhteensopiva, tai näyttöön on liitettävä HDMI-muuntokappale. Katso mobiililaitteen tiedot.
2 HD-sisältö vaaditaan.
3 HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella maantieteellisen sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta
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.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2

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.
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