Podatkovni list

Izjemno širok ukrivljeni zaslon HP Z Z34c z
diagonalo 83,36 cm (34 palcev)
Prepustite se ukrivljenemu zaslonu.

Dvignite lestvico z izjemno
širokim ukrivljenim zaslonom
HP Z Z34c z diagonalo 86,36
cm (34 palcev) in se prepustite
elegantni in poglobljeni
ukrivljeni vizualni in zvoni
izkušnji ter izboljšani
pripravljenosti za zunanje
naprave za vsebino iz delovne
postaje, raunalnika in mobilne
naprave.

Pripravite se na panoramsko sliko.
● Pozabite na tradicionalno postavitev z dvema zaslonoma in izboljšajte svojo vizualno izkušnjo z enim
tankim ukrivljenim zaslonom z izjemno visoko loljivostjo, ki z razmerjem stranic 21 : 9 poveuje vidno
polje.
Poskrbite za osupljivo predstavitev vsebine iz katere koli naprave.
● Vsebino iz pametnega telefona ali tablinega raunalnika lahko takoj prezrcalite na izjemno velik
zaslon prek prikljuka MHL, s katerim lahko tudi polnite naprave in jih pripravite za delo. 1 Naina slike v
sliki in slike ob sliki omogoata, da si hkrati ogledate vire iz naprave in raunalnika.
Oarajte obinstvo.
● Poveajte predstavnostne vsebine s širokimi koti gledanja, ki zagotavljajo popolno vizualno izkušnjo, in
se prepustite prostorskemu zvoku DTS Audio na sprednji strani. S prilo~enim daljinskim
upravljalnikom lahko nadzirate zaslon in preklapljate med viri signala.
Posebnosti
● Odkrijte vrhunsko zaslonsko predstavitev z 8-bitno barvno globino, 110 slikovnimi tokami na palec in
98,8-% barvno lestvico sRGB. Nizka stopnja odseva in popaenj zagotavljata skladnost slikovnih
elementov na celotnem zaslonu.
● Zagotovite si širši pogled na projekte, dokumente, podatke in vsebine z izjemno visoko loljivostjo
WQHD 3440 x 14402, ki na zaslonu prikazuje ve tok.
● S programom HP Display Assistant lahko uporabo zaslona prilagodite svojim potrebam.
● Ne skrbite, saj je vaš izdelek zašiten s standardno enoletno omejeno garancijo. e ~elite podaljšati
zašito, ki jo vkljuuje standardna omejena garancija, lahko izberete dodatne storitve HP Care Pack. 3
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Izjemno širok ukrivljeni zaslon HP Z Z34c z diagonalo 83,36 cm (34 palcev)
Tabela specifikacij

Številka izdelka

K1U77A4; K1U77AT

Barva izdelka

rn okvir, srebrno stojalo in bela barva na zadnji strani

Velikost zaslona
(diagonala)

83,36 cm (34 palcev)

Vrsta prikaza

VA s osvetlitvijo LED od zadaj

Aktivno obmoje ploše

749,9 x 333,7 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpino

Svetlost

350 cd/m²1

Kontrastno razmerje

statini kontrast 3000 : 1; dinamini kontrast 10.000.000 : 1

Razmerje odzivov

14 ms prehod iz sive barve v sivo (brez prekoraitve); 8 ms prehod iz sive barve v sivo (s prekoraitvijo)

Razmerje širine/višine

21 : 9

Privzeta loljivost

3440 x 1440

Podprte loljivosti

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

Funkcije zaslona

Vstavi in po~eni; Zašita proti blešanju; Nizka pojavnost šumov; Uporabniško nastavljiv; Izbira jezika; Zaslonski kontrolniki; Osvetlitev LED
od zadaj

Nadzor uporabnika

Meni; Plus (»+«); Minus (»–«); Kolesce za glasnost z mo~nostjo izklopa zvoka; Napajanje

Vhodni signal

2 prikljuka HDMI (en prikljuek HDMI je obenem tudi vhod MHL); 1 prikljuek DisplayPort 1.2 (s podporo za HDCP)

Vrata in prikljuki

1 vhod za zvok

Vhodna mo

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenine napetosti

Poraba energije

Razred energetske uinkovitosti: C; Aktivno obmoje ploše: 749,9 x 333,7 mm; Poraba energije med delovanjem: 62 W; Letna poraba
energije: 91 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,48 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,43 W; Poraba energije – opis: 150
W (najve), 93 W (obiajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Loljivost zaslona: 3440 x 1440

1
1

Mere s stojalom (Š × G × V) 95,08 x 19,72 x 47,71 cm
Mere brez stojala (Š × G ×
V)

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

Te~a

9,83 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do 25 °C; vodoravni zasuk: ±180°

Vepredstavnost

Vhod za zvok z integriranima 6-vatnima zvonikoma na levi in desni strani s certifikatom DTS

Certifikat in skladnost

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

Okolju prijazno

Osvetlitev od zadaj brez ~ivega srebra; zaslon brez arzena; Nizka koliina halogenih snovi2

Vsebina škatle

Elektrini kabel; zunanji napajalnik (150 W); kabel DisplayPort; kabel HDMI; daljinski upravljalnik OSD; CD (vkljuuje uporabniški prironik,
garancijo in gonilnike); programska oprema HP Display Assistant

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vkljuuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko doloene omejitve in izkljuitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vkljueno)
Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so zdru~ljivi s
ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli zdru~ljivo stojalo, nosilec ali
vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Grafina kartica HP UHD
USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafinim vmesnikom HP UHD USB poveajte storilnost.

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje prikljuka DisplayPort na poslovnem namiznem raunalniku HP v prikljuek DisplayPort na
monitorju.

Številka izdelka: N2U81AA

Številka izdelka: VN567AA

HP-jeva 5-letna podpora
za storitev popravila
strojne opreme monitorja
3D na kraju uporabe z
izvedbo naslednji delovni
dan

Zagotovite si petletno mo~nost popravila strojne opreme raunalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga
opravi pooblašeni tehnik podjetja HP, e te~ave ni mogoe rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U8KY4E
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Opombe k sporoilom
1

Prikljuek MHL 2.0 omogoa polnjenje pametnih telefonov in tablinih raunalnikov, zdru~ljivih s standardom MHL. Vkljuuje pretvornik iz DisplayPort v HDMI, ki poveuje prilagodljivost pri
povezovanju. Za povezavo z monitorjem mora biti pametni telefon ali tablini raunalnik omogoen za MHL ali pa mora imeti kljuek HDMI. Glejte specifikacije za svojo mobilno napravo.
2 Potrebna vsebina z visoko loljivostjo.
3 Ravni storitev in odzivni asi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko zanete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so
doloene omejitve. Za podrobnosti obišite spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi storitveni pogoji in dolobe, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z
veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo dodatne zakonske pravice, na katere ne vplivajo HP-jevi pogoji in dolobe za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP.

Tehnine specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo obiajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko veje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke koliine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke koliine halogenih snovi.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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