Adatlap

HP Z Display Z34c 83,36 cm-es (34") rendkívül
széles ívelt kijelzQ
Merüljön el az ívben.

Tegye magasabbra a lécet a
HP Z Display Z34c rendkívül
széles ívelt kijelzQjével, amely
86,36 cm-es (34") képátlójával
elegáns, magával ragadó, íves
vizuális élményt és jobb
perifériás olvashatóságot
biztosít a munkaállomása,
számítógépe és mobileszköze
tartalmához.

Készüljön a panorámára.
● Lépjen túl a hagyományos kétképernyQs elrendezésen, és javítsa vizuális élményét egyetlen ívelt,
vékony, rendkívül magas felbontású kijelzQvel, amely a 21:9 oldalaránnyal nagyobb látóteret biztosít.
Bámulatos bemutatókat tarthat bármilyen eszközrQl.
● Azonnal megjelenítheti okostelefonja vagy táblagépe tartalmát a rendkívül nagy képernyQn egy
egyszerq MHL-csatlakozással, amely feltöltött és útra kész állapotban is tartja az eszközt.1 A „kép a
képben” és a képenkénti megjelenítés révén egyszerre jeleníthet meg eszközrQl és számítógéprQl
fogadott adatfolyamokat.
Lenyqgözheti hallgatóságát.
● Hozza ki a legtöbbet a médiatartalmakból a teljes vizuális élményt nyújtó széles betekintési szöggel,
és élvezze a kiváló hangélményt az elülsQ oldali DTS-térhangzással. A mellékelt távirányítóval
irányíthatja a kijelzQt és válthat az eszközökrQl érkezQ adatok között.
Szolgáltatások
● Fedezze fel a teljes képernyQn összefüggQ látványt 8 bites színmélységgel, 110 ppi-vel és 98,8%-os
sRGB színskálával. Az alacsony tükrözQdésnek és torzulásnak köszönhetQen a teljes képernyQn
egyenletes a képminQség.
● A projekteket, a dokumentumokat, az adatokat és a médiatartalmakat a magasabb képpontszámú,
rendkívüli, 3440 x 1440 WQHD2 felbontásban tekintheti meg.
● A HP Display Assistant szoftver segítségével saját munkaigényeinek megfelelQen tervezheti meg
képernyQjét.
● Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését 1 éves normál korlátozott jótállás támogatja. A
külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások igénybevételével a normál korlátozott jótállás
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biztosította védelmet további lehetQségekkel bQvítheti.
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Mqszaki jellemzQk táblázata

Termékszám

K1U77A4; K1U77AT

Termékszín

Fekete keret, ezüst állvány és fehér hátsó borító

KépernyQméret (átlós)

83,36 cm (34")

KépernyQ típusa

VA LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

749,9 x 333,7 mm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függQleges

FényerQ

350 cd/m²1

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus1

Válaszarány

1
14 ezredmásodperces szürkérQl szürkére válaszidQ (túlhajtás nélkül); 8 ezredmásodperces szürkérQl szürkére válaszidQ (túlhajtással)

Oldalarány

21:9

Natív felbontás

3440 x 1440

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzQk

Plug and Play; Csillogásmentes; Alacsony fátyolosodás; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; KépernyQn megjelenQ vezérlQk;
LED-es háttérvilágítás

Felhasználói vezérlQk

Menü; Plusz („+”); Mínusz („-”); HangerQ-szabályozó kerék némítás funkcióval; Tápellátás

Bemeneti jel

2 HDMI (az egyik HDMI-port egyben MHL-bemenet is); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

1 hangbemenet

Bemeneti táp

BemenQ feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: C; Panel aktív területe: 749,9 x 333,7 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 62 W; Éves
energiafogyasztás: 91 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,48 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,43 W;
Energiafogyasztási adatok: 150 W (maximális), 93 W (jellemzQ), 0,5 W (készenléti); KépernyQfelbontás: 3440 x 1440

Méretek állvánnyal (Szé x
Mé x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé 95,08 x 9,39 x 37,41 cm
x Mé x Ma)
Súly

9,83 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok Döntés: -5 és +25° között; Elfordítás: ±180°
Multimédia

Hangbemenet beépített, csatornánként 6 wattos, bal és jobb oldali, DTS tanúsítvánnyal rendelkezQ hangszórókkal

Tanúsítvány és
megfelelQség

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

Környezeti
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Higanymentes kijelzQ-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzQüveg; Alacsony halogéntartalmú

A doboz tartalma

Váltóáramú tápkábel; KülsQ tápellátás (150 W); DisplayPort-kábel; HDMI-kábel; OSD-távvezérlQ; CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót,
a jótállást és az illesztQprogramokat); HP Display Assistant szoftver

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és
kivételek vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP gyorsrögzítQ keret

Biztonságos és egyszerqen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelQ HP
vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely
kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerQsíthetQ, így biztosítja a munkaterület legjobb
kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP UHD USB grafikus
adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzQre való tükrözésével
növelheti termelékenységét.

Termékszám: N2U81AA

HP DisplayPort
kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthetQ.

HP 5 éves, egy
munkanapon belüli,
helyszíni
hardvertámogatás 3D
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minQsítéssel rendelkezQ szakember 5 éves, következQ munkanapi, helyszíni
hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: VN567AA

Termékszám: U8KY4E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Az

MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefonok és táblagépek akkumulátorát. A csatlakozási rugalmasság növelése érdekében a csomag tartalmaz egy DisplayPort–HDMI
hardverkulcsot. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobileszköz mqszaki
jellemzQit.
2Nagy felbontású tartalom szükséges.
3A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérQ lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdQdik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekrQl a vásárláskor kap tájékoztatást az
ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek,
sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

Mqszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A

teljesítménnyel kapcsolatos minden mqszaki adat a HP összetevQk gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettQl eltérQ, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külsQ tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülQ alkatrészek alacsony
halogéntartalmúak lesznek.
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