Karta produktu

Bardzo szeroki, zaokrglony monitor HP Z Z34c
o przektnej ekranu 83,36 cm (34")
Zanurz si w obrazie na zakrzywionym ekranie.

Podnie[ poprzeczk z bardzo
szerokim, zakrzywionym
monitorem HP Z Z34c o
przektnej ekranu 86,36 cm
(34") zapewniajcym elegancki,
otaczajcy u|ytkownika
zakrzywiony obraz i dzwik z
systemem korekty wy[wietlania
danych na kraDcach ekranu
oraz mo|liwo[ci podBczenia do
stacji roboczej, komputera lub
urzdzenia przeno[nego.

Przygotuj si na panoramiczn perspektyw.
● Wyjdz poza tradycyjn konfiguracj z dwoma monitorami i zapewnij bogatsze wra|enia wzrokowe dziki
jednemu, cienkiemu, zakrzywionemu monitorowi o bardzo wysokiej rozdzielczo[ci, który powiksza
pole widzenia ze wspóBczynnikiem proporcji 21:9.
Wy[wietlaj wspaniaBe prezentacje z poziomu dowolnego urzdzenia.
● Wy[wietlaj dane z poziomu smartfona lub tabletu na bardzo du|ym monitorze za pomoc poBczenia
MHL, które jednocze[nie zapewnia Badowanie urzdzeD i gotowo[ do korzystania z nich w ruchu.1
Funkcje PiP i PbP pozwalaj na wy[wietlanie jednocze[nie sygnaBu z urzdzenia i komputera.
Zachwy swoich widzów.
● Zapewnij maksymaln jako[ multimediów dziki szerokim ktom wy[wietlania zapewniajcym doskonaBe
wra|enia wizualne i zanurz si w dzwiku z systemem DTS surround i gBo[nikami skierowanymi do
przodu. DoBczony do zestawu pilot zdalnego sterowania umo|liwia sterowanie ekranem i nawigacj
midzy sygnaBami z urzdzeD.
Obejmuje
● Odkryj najbardziej zaawansowany obraz na ekranie ju| od 8-bitowej gBbi kolorów, 110 ppi i gamy
kolorów sRGB 98,8%. Niski poziom odbi i korekta znieksztaBceD zapewniaj staB jako[ obrazu na
caBym ekranie.
● Bardzo wysoka rozdzielczo[ 3440 x 1440 WQHD 2 zapewnia wy[wietlanie wikszej ilo[ci pikseli na
ekranie, dziki czemu Twoje projekty, dokumenty, dane i multimedia bd wyglda jeszcze lepiej.
● Dopasuj ekran do swojego stylu pracy z oprogramowaniem HP Display Assistant.
● Standardowa, roczna ograniczona gwarancja zapewnia ochron inwestycji informatycznych. Aby
zwikszy ochron zapewnian przez standardowe, ograniczone gwarancje, wybierz opcjonalne usBugi
HP Care Pack.3

Karta produktu

Bardzo szeroki, zaokrglony monitor HP Z Z34c o przektnej ekranu 83,36 cm
(34")
Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

K1U77A4; K1U77AT

Kolor produktu

Czarna ramka, srebrna podstawa i biaBa cz[ tylna

Rozmiar wy[wietlacza
(przektna)

83,36 cm (34")

Typ wy[wietlacza

VA z pod[wietleniem LED

Aktywny obszar panelu

749,9 x 333,7 mm;

Kt podgldu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasno[

350 cd/m²1

WspóBczynnik kontrastu

3000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny1

Wskaznik odpowiedzi

14 ms od szaro[ci do szaro[ci (z funkcj przesteru); 8 ms od szaro[ci do szaro[ci (z funkcj przesteru)

WspóBczynnik ksztaBtu

21:9

Rozdzielczo[ wBasna

3440 x 1440

ObsBugiwane
rozdzielczo[ci

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

Funkcje wy[wietlacza

Plug and Play; PowBoka antyrefleksyjna; Funkcja Low Haze; Konfiguracja przez u|ytkownika; Wybór jzyka; Menu ekranowe; Pod[wietlenie
LED

Kontrolki u|ytkownika

Menu; Plus („+”); Minus („-”); PokrtBo regulacji gBo[no[ci z funkcj wyciszenia; Zasilanie

SygnaB wej[ciowy

2 porty HDMI (1 port HDMI jest równie| wej[ciem MHL); 1 port DisplayPort 1.2 (z obsBug HDCP)

Porty i zBcza

1 wej[cie audio

Moc wyj[ciowa

Napicie wej[ciowe: 100–240 V

Zu|ycie energii

Klasa sprawno[ci energetycznej: C; Aktywny obszar panelu: 749,9 x 333,7 mm; Pobór mocy wBczonego urzdzenia: 62 W; Roczne zu|ycie
energii: 91 kWh; Zu|ycie energii (Oczekiwanie): 0,48 W; Zu|ycie energii (urzdzenie wyBczone): 0,43 W; Opis poboru energii elektrycznej:
150 W (maks.), 93 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowo[ci); Rozdzielczo[ ekranu: 3440 x 1440

Wymiary ze stojakiem
(szer. x gBb. x wys.)

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

1

Wymiary bez stojaka (szer. 95,08 x 9,39 x 37,41 cm
x gBb. x wys.)
Waga

9,83 kg
(Z podstaw)

Ergonomia

Nachylenie: od -5 do +25°; Obrót: ±180°

Multimedia

Wej[cie audio ze zintegrowanym lewym i prawym gBo[nikiem o mocy 6 W na kanaB, z certyfikatem DTS

Certyfikaty i zgodno[ z
przepisami

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

Ochrona [rodowiska

Pod[wietlenie niezawierajce rtci; Panel wy[wietlacza niezawierajcy arsenu; Niska zawarto[ halogenu

Zawarto[ opakowania

Przewód zasilania pr. zm.; Zasilacz zewntrzny (150 W); Przewód DisplayPort; Przewód HDMI; Pilot zdalnego sterowania ustawieniami
ekranu; PByta CD (zawiera instrukcj u|ytkownika, gwarancj, sterowniki); Oprogramowanie HP Display Assistant

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmujca 3 lata gwarancji na cz[ci i robocizn. Obowizuj pewne ograniczenia i wyBczenia.
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Akcesoria i usBugi (nie wchodz w skBad zestawu)
Uchwyt mocujcy HP
Quick Release do
monitorów LCD

Bezpieczne i Batwe w u|yciu rozwizanie do monta|u klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem
VESA, zgodnych monitorów pBaskich i innych urzdzeD biurkowych HP. Mo|liwo[ zamocowania do dowolnej
zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do monta|u na [cianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni
roboczej.

Oznaczenie produktu: EM870AA

Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiksz wydajno[ pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomoc
adaptera graficznego HP UHD USB.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Zestaw kabli HP
DisplayPort

Mo|liwo[ poBczenia zBcza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze zBczem DisplayPort w
monitorze.

Oznaczenie produktu: VN567AA

Pomoc techniczna HP w
nastpnym dniu roboczym
w miejscu instalacji dla
monitora 3D przez 5 lat

Je[li problemu nie mo|na rozwiza zdalnie, wsparcie sprztowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na
miejsce przez zakwalifikowanego specjalist HP w nastpnym dniu roboczym. UsBuga ta jest dostpna przez 5
lat.

Oznaczenie produktu: U8KY4E
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Przypisy dotyczce wiadomo[ci
1

Port MHL 2.0 umo|liwia Badowanie akumulatorów smartfonów i tabletów zgodnych ze standardem MHL. Zawiera klucz sprztowy DisplayPort – HDMI, który zwiksza elastyczno[ opcji
poBczeniowych. W celu podBczenia do monitora wymagany jest smartfon lub tablet obsBugujcy standard MHL lub klucz sprztowy HDMI. Zob. specyfikacje urzdzenia przeno[nego.
2 Wymaga tre[ci w wysokiej rozdzielczo[ci.
3 Poziomy usBug i czasy reakcji na zgBoszenia w ramach usBug HP Care Pack mog by ró|ne w zale|no[ci od lokalizacji klienta. UsBuga jest aktywowana w dniu zakupu sprztu. Obowizuj pewne
ograniczenia i wyBczenia. SzczegóBowe informacje s dostpne na stronie hp.com/go/cpc. UsBugi HP podlegaj stosownym warunkom i postanowieniom [wiadczenia usBug HP przekazanym lub
wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mog przysBugiwa dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z wBa[ciwym prawem lokalnym, a warunki i postanowienia [wiadczenia usBug HP lub
gwarancja ograniczona HP doBczone do produktu HP w |aden sposób nie wpBywaj na takie prawa.

Dane techniczne zastrze|enia
1
2

Wszystkie specyfikacje odpowiadaj typowym danym technicznym udostpnianym przez producentów podzespoBów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mog si ró|ni.
Zasilacze zewntrzne, kable zasilania, przewody i urzdzenia peryferyjne mog zawiera wiksze ilo[ci halogenu. Cz[ci zamienne uzyskane po zakupie mog zawiera wiksze ilo[ci halogenu.

Zapisz si na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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