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HP Z Ekran Z34c 83,36 cm (34") Ultra Geni_
Kavisli Ekran
Kendinizi kavisli ekrana b1rak1n.

0_ istasyonunuzdaki,
bilgisayar1n1zdaki ve mobil
ayg1t1n1zdaki içerikler için çevre
birimlerle geli_mi_ balant1
salayan ve _1k, etkileyici ve
kavisli bir görüntü ve ses
deneyimi sunan HP Z Ekran
Z34c Ultra Geni_ Kavisli
Ekran—86,36 cm (34") ile ç1tay1
yükseltin.

Panoramaya haz1r olun.
● Geleneksel çift ekranl1 kurulumun ötesine geçin ve 21:9 en boy oran1yla görme alan1n1z1 art1ran ince,
ultra yüksek çözünürlüklü tek bir kavisli ekran sayesinde görsel deneyiminizi geli_tirin.
Her cihazdan etkileyici sunumlar yap1n.
● MHL balant1s1 sayesinde hem ayg1tlar1n1z1 _arj edilmi_ olarak kullan1ma haz1r tutun hem de ak1ll1
1 Resim içinde resim ve resim
telefonunuzdaki veya tabletinizdeki içerikleri dev ekrana yans1t1n.
yan1nda resim özellii ayg1t ve bilgisayar beslemelerini ayn1 anda görüntülemenizi salar.
Seyirci kitlenizi büyüleyin.
● Eksiksiz bir görsel deneyim için geni_ görüntüleme aç1lar1yla ortam1n1z1 geni_letin ve öne bakan DTS
surround ses ile etkileyin. Ürünle birlikte sunulan uzaktan kumandalar, ekran1 kontrol eder ve ayg1t
beslemeleri aras1nda gezinmenizi salar.
Özellikler
● 8 bit renk derinlii, 110 ppi ve %98,8 sRGB renk gam1 sayesinde gösteri_li sunumlar yap1n. Dü_ük
yans1ma ve bozulma, ekran1n tamam1nda tutarl1 görüntüler elde edilmesini salar.
2 çözünürlük sayesinde
● Ekrana daha çok say1da piksel s1d1ran çok yüksek 3440 x 1440 WQHD
projelerinizi, belgelerinizi, verilerinizi ve ortamlar1n1z1 daha kapsaml1 bir _ekilde görüntüleyin.
● HP Display Assistant yaz1l1m1yla ekran1 çal1_ma _eklinize göre düzenleyin.
● Bir y1ll1k standart s1n1rl1 garanti sayesinde BT yat1r1m1n1z1n güvende olaca1 konusunda içiniz rahat
olsun. Koruman1z1 standart s1n1rl1 garantilerden daha da ileriye ta_1mak için istee bal1 HP Care Pack
Hizmetlerini seçin.3
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Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numaras1

K1U77A4; K1U77AT

Ürün rengi

Siyah çerçeve, gümü_ ayak ve beyaz arka taraf

Monitör boyutu (diyagonal) 83,36 cm (34")
Ekran türü

LED arka ayd1nlatmal1 VA

Etkin Panel Alan1

749,9 x 333,7 mm;

Izlenebilir aç1

178° yatay; 178° dikey

Parklakl1k

350 cd/m²1

Kontrast oran1

3000:1 statik; 10000000:1 dinamik1

Yan1t Oran1

14 ms gri-gri (Overdrive olmadan) 8 ms gri-gri (Overdrive ile)1

En boy oran1

21:9

Gerçek çözünürlük

3440 x 1440

Desteklenen çözünürlükler 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
Ekran özellikleri

Tak ve Çal1_t1r; Yans1mas1z; Dü_ük Bulan1kl1k; Kullan1c1 taraf1ndan programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan
Ayd1nlatmas1

Kullan1c1 denetimleri

Menü; Art1 ("+"); Eksi ("-"); Sessiz opsiyonlu ses ayar1 dümesi; Güç

Giri_ sinyali

2 HDMI (HDMI balant1 noktalar1ndan biri ayr1ca MHL giri_idir); 1 DisplayPort 1.2 (HDCP destei ile)

Balant1 Noktalar1 ve
Konektörler

1 ses giri_i

Giri_ gücü

Giri_ voltaj1: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Enerji verimlilik s1n1f1: C; Etkin Panel Alan1: 749,9 x 333,7 mm; Aç1k modda güç tüketimi: 62 W; Y1ll1k enerji tüketimi: 91 kWh; Güç tüketimi
(Bekleme): 0,48 W; Güç tüketimi (kapal1 modda): 0,43 W; Güç Tüketimi tan1m1: 150 W (maksimum), 93 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran
çözünürlüü: 3440 x 1440

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x 95,08 x 19,72 x 47,71 cm
D)
Boyutlar, Sehpa olmadan
(Y x G x D)

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

A1rl1k

9,83 kg
(Ayakl1)

Ergonomik özellikler

Eim Aç1s1: -5 ila +25°; Dönü_ Aç1s1: ±180°

Çoklu ortam

Sa ve sol kanal için entegre 6W Ses Giri_iyle DTS sertifikal1 hoparlörler.

Belgeler ve Uyumluluk

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; ISC; VCCI; BSMI; EAC; C Onay 0_areti; FCC i_areti; CB

Çevre koruma

2
C1va içermeyen ekran arka 1_1klar1; Arsenik içermeyen ekran cam1; Dü_ük halojen

Kutudakiler

AC güç kablosu; Harici güç kayna1 (150 W); DisplayPort kablosu; HDMI kablosu; OSD Uzaktan Kumanda; CD (kullan1m k1lavuzu, garanti,
sürücüler içerir); HP Display Assistant yaz1l1m1

Garanti

3 y1ll1k parça ve i_çilik hizmetini içeren 3 y1ll1k s1n1rl1 garanti. Baz1 k1s1tlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil deildir)
HP LCD Monitör H1zl1
Tak1l1p Ç1karma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve dier HP masaüstü ürünleriniz
için güvenli ve kolay kullan1ml1 bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj
tak1m1na balay1n ve çal1_ma alan1n1zdan en üst düzeyde faydalan1n.

Ürün numaras1: EM870AA

HP UHD USB Grafik Kart1
Adaptörü

HP UHD USB Grafik Adaptörüyle masaüstünüzü bir UHD ekrana geni_leterek veya yans1tarak verimliliinizi
art1r1n.

Ürün numaras1: N2U81AA

HP DisplayPort Kablo
Tak1m1

Bir HP 0_ Masaüstü bilgisayar1ndaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne balar.

HP 5 y1l Sonraki i_ günü
yerinde 3D Monitör
Donan1m Destei

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onayl1 bir teknisyenden 5 y1l boyunca sonraki i_ gününde yerinde HP Destei
al1n.

Ürün numaras1: VN567AA

Ürün numaras1: U8KY4E
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Mesaj Altbilgileri
1

MHL 2.0 balant1 noktas1, MHL uyumlu bir ak1ll1 telefonu ve tablet pilini _arj eder. Balant1 esnekliini art1rmak için bir DisplayPort - HDMI donan1m kilidi içerir. Ak1ll1 telefon veya tabletin MHL
özelliinin etkinle_tirilmesi ve monitöre balanabilmesi için bir HDMI donan1m kilidine sahip olmas1n1 gerekir. Mobil cihaz1n1z1n belirtimlerine bak1n.
2 Yüksek tan1ml1 içerik gereklidir.
3 HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yan1t süreleri corafi konumunuza göre dei_iklik gösterebilir. Hizmet, donan1m1n sat1n al1nd11 tarihte ba_lar. K1s1tlamalar ve s1n1rlamalar söz konusu olabilir.
Ayr1nt1l1 bilgi için, bkz. www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, salanan hizmete ait veya sat1n alma esnas1nda Mü_teriye bildirilen ilgili HP _art ve ko_ullar1na tabidir. Mü_teri, ilgili yerel yasalar uyar1nca ek
yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet _art ve ko_ullar1 veya HP Ürünü ile birlikte salanan HP S1n1rl1 Garantisi bu haklar1 herhangi bir _ekilde etkilemez.

Teknik özellikler yasal uyar1lar
1
2

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatç1lar1 taraf1ndan salanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha dü_ük olabilir.
D1_ güç kaynaklar1, güç kordonlar1, kablolar1 ve çevre birimleri Dü_ük Halojen deildir. Sat1n almadan sonra elde edilen servis parçalar1 Dü_ük Halojen olmayabilir.

Güncellemeleri için kay1t
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