Dataark

HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet
skjerm på 83,36 cm (34")
Fordyp deg i buen.

Hev standarden med den
superbrede, buede HP
Z-skjermen Z34c på 86,36 cm
(34" diagonalt), med en
elegant, oppslukende, buet
opplevelse for øyne og ører,
med forbedret ekstern lesbarhet
for innholdet på
arbeidsstasjoner, PC-er og
mobilenheter.

Gjør deg klar for panorama.
● Gå utenfor det tradisjonelle oppsettet med to skjermer, og forbedre den visuelle oppfatningen din med
én enkelt, tynn og buet skjerm med svært høy oppløsning, som øker synsfeltet ditt med et
størrelsesforhold på 21:9.
Gir forbløffende presentasjon fra hver enhet.
● Speil innholdet på smarttelefonen eller nettbrettet til den kjempestore skjermen via en MHL-tilkobling,
som også holder enhetene dine ladet og klar til start.1 Med bilde-i-bilde- og bilde-ved-bilde-teknikk kan
du vise enhets- og PC-feeder samtidig.
Trollbind publikumet.
● Få mest mulig ut av mediene dine med brede visningsvinkler for en komplett visuell opplevelse, og bli
borte i lyden med forovervendt DTS-surroundlyd. Den medfølgende fjernkontrollen styrer skjermen og
navigerer mellom enhets-feedene.
Med
● Oppdag den fremragende skjermbildepresentasjonen, med 8-biters fargedybde, 110 ppt og 98,8 %
sRGB-fargespekter. Lite refleksjon og forvrengning bidrar til å sikre jevne bilder på tvers av skjermen.
● Få en mer omfattende visning av prosjekter, dokumenter, data og medier, med den superhøye
WQHD2-oppløsningen på 3440 x 1440, som fyller skjermen med flere piksler.
● Tilpass skjermen til måten du arbeider på med HP Display Assistant-programvare.
● Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en ettårig begrenset standardgaranti. Du kan
utvide beskyttelsen utover standardgarantiene med valgfrie HP Care Pack-tjenester.3
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HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet skjerm på 83,36 cm (34")
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

K1U77A4; K1U77AT

Produktfarge

Svart innfatning, sølvfarget stativ og hvit bakside

Skjermstørrelse (diagonalt) 83,36 cm (34")
Skjermtype

VA m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

749,9 x 333,7 mm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

350 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk1

Responsgrad

14 ms grått til grått (uten overstyring); 8 ms grått til grått (med overstyring)1

Sideforhold

21:9

Innebygd oppløsning

3440x1440

Oppløsninger som støttes 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
Skjermfunksjoner

Plug and Play; Antirefleks; Low Haze; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning

Brukerkontroller

Meny; Pluss ("+"); Minus ("-"); Volumhjul med lyd av; Strøm

Inngangssignal

2 HDMI (én av HDMI-portene er også en MHL-inngang); 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte)

Porter og kontakter

1 lydinngang

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: C; Panelets aktive område: 749,9 x 333,7 mm; Strømforbruk i på-modus: 62 W; Årlig energiforbruk: 91 kWt;
Strømforbruk (Inaktiv): 0,48 W; Strømforbruk (av-modus): 0,43 W; Beskrivelse av strømforbruk: 150 W (maksimum), 93 W (typisk), 0,5 W
(ventemodus); Skjermoppløsning: 3440x1440

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

9,83 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +25°; Sving: ±180°

Multimedier

Lydinngang med 6W integrert per kanal, L- og R-, DTS-sertifiserte høyttalere

Sertifisering og
overholdelse av lover og
forskrifter

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

Miljømessig

Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen2

Innhold i esken

Strømledning; Ekstern strømforsyning (150 W); DisplayPort-kabel; HDMI-kabel; OSD-fjernkontroll; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti,
drivere); HP Display Assistant-programvare

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet skjerm på 83,36 cm (34")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible
HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et
veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP UHD USB
grafikkadapter

Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med
USB-grafikkadapter i UHD fra HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

HP 5 års maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet
for 3D-skjermer

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert
tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U8KY4E

Dataark

HP Z-skjermen Z34c med superbred, buet skjerm på 83,36 cm (34")
Fotnoter
1

MHL 2.0-porten lader MHL-kompatible smarttelefon- og nettbrettbatterier. Inkluderer en DisplayPort til HDMI-dongle, som øker tilkoblingsfleksibiliteten. Krever at smarttelefonen eller nettbrettet er
aktivert for MHL, eller har en HDMI-dongle for å koble til skjermen. Se spesifikasjonene for mobilenheten.
2 HD-innhold (High-definition) kreves.
3 Servicenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk
www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på
kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den
begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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