Specifikace

86,4cm (34") prohnutý monitor HP EliteDisplay
S340c
Prohnutý monitor s úchvatnými funkcemi pro spolupráci

Zvládněte všechny potřebné úkoly
a využijte působivé možnosti
spojení s kolegy na prohnutém
monitoru HP EliteDisplay S340c,
který se jako první z rodiny
monitorů HP může pochlubit
certifikací pro aplikaci Skype for
Business®. Pořádejte online
konference, prezentace a
zobrazujte tabulky na extra široké
obrazovce s rozlišením QHD.
Konference ve velkém stylu s
výsuvnou webkamerou,
mikrofonem a zvukem Bang &
Olufsen.
Vyvolejte velký ohlas
● Pořiďte si ultra tenký monitor s rozlišením QHD, který se stane hvězdou na každém stole. Mezi firemními
monitory HP nemá konkurenci – s neobyčejnou 86,36cm (34“) prohnutou obrazovkou, poměrem stran 21 : 9 a
miniaturními okraji na třech stranách využívá většinu z dostupné plochy obrazovky.
Uspořádejte perfektní konferenci
● Spolupracujte s kolegy na doposud nejlepším konferenčním monitoru od HP s křišťálově čistým zvukem a
obrazem. V jeho výbavě najdete certifikaci pro aplikaci Skype for Business®, výsuvnou webkameru, konferenční
klávesové zkratky, mikrofon, dva reproduktory a zvuk vyladěný experty z Bang & Olufsen.
Přihlaste se jednoduše úsměvem
● Přivítejte snadné a bezpečné přihlašování, když připojíte monitor k počítači se systémem Windows 10 s funkcí
Windows Hello. Výsuvná integrovaná IR webkamera rozpozná váš obličej a automaticky vás přihlásí, aniž byste
museli ručně zadávat heslo!
Rozhraní USB-C™ pro maximální možnosti využití
● Napájejte zařízení1 a přenášejte obraz ze stolního počítače HP Elite, notebooku, konvertibilního počítače nebo
mobilního zařízení pomocí jediného připojení USB-C™ na monitoru.
Funkce
● Připojte se k nejmodernějším i nejpoužívanějším periferním zařízením vašich dlouholetých společníků s porty
DisplayPort™ 1.2 a HDMI pro video připojení, dvěma vstupními a jedním výstupním portem USB 3.0 pro datové
připojení a portem USB-C™ pro video připojení a napájení zařízení.
● Výsuvnou webkameru otevřete a zavřete jedním dotykem, aby vysílala obraz jen ve chvílích, kdy tomu tak má
být; aplikace HP Display Assistant vás zase ochrání před krádeží pomocí uživatelsky nastavitelného kódu PIN.
● S nastavitelným sklopným podstavcem snadno najdete pohodlnou pracovní polohu. Monitor můžete také vzít ze
stolu a upevnit jej na stěnu pomocí přiloženého montážního držáku standardu VESA.
● Buďte v klidu, neboť vaše IT investice je spolehlivě chráněna standardní tříletou omezenou zárukou. Chcete-li
rozšířit svoji ochranu, vyberte si některou z volitelných služeb HP Care.
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86,4cm (34") prohnutý monitor HP EliteDisplay S340c
Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

V4G46AA;

Barva produktu

Černá a stříbrná

Velikost displeje (úhlopříčka) 86,36 cm (34")
Typ monitoru

VA s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

797,22 x 333,72 mm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

300 cd/m²1

Kontrastní poměr

3 000 : 1 statický; 5 000 000 : 1 dynamický2

Poměr odezvy

6 ms (šedá – šedá)1

Poměr stran

21 : 9

Nativní rozlišení

WQHD (3 440 x 1 440 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

3 440 x 1 440; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 1 200; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Uživatelské ovládací prvky

Uživatelské ovládací prvky

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“)/Ovládání vstupů; OK/Auto; Napájení; Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání obrazu; Ovládání pomocí nabídky na
obrazovce; Správa; Jazyk; Informace; Ovládání vstupů; Obnovení nastavení výrobce

Vstupní signál

1 port DisplayPort™ 1.2 (s podporou HDCP); 1 port HDMI 2.0 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 port USB 3.0 (dva vstupní); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájení až 60 W)1

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Třída energetické účinnosti: C; Aktivní oblast panelu: 797,22 x 333,72 mm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 66 W; Roční spotřeba energie: 97 kWh;
Spotřeba energie (Pohotovostní režim): 0,38 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,26 W; Spotřeba energie, popis: 185 W (maximální), 70 W (typická), 0,5 W
(pohotovostní režim); Rozlišení obrazovky: WQHD (3 440 x 1 440 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

80,98 x 39,53 x 10,24 cm

Hmotnost

11,14 kg
(Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +20°

Web kamera

Integrovaná HD 720p s duálními mikrofony a LED

Multimédia

Čtveřice reproduktorů, 7 W pro každý kanál; Špičkový zvuk z dílny Bang & Olufsen

Certifikace a soulad
s předpisy

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrálie a Nový
Zéland); WEEE

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů3

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel HDMI; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); Kabel USB; Kabel USB Type C™; Kabel
DisplayPort; Montážní konzola VESA; Externí napájecí adaptér; Šroubovák ve tvaru L

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvyšte svou produktivitu rozšířením nebo zrcadlením pracovní plochy na monitor s rozlišením UHD s využitím grafického
adaptéru HP UHD USB.

Sada bezpečnostního zámku
pro počítač HP Business v2

Sada bezpečnostního zámku pro počítač HP Business v2 pomůže ochránit skříň počítače a monitor před neoprávněným
přístupem či odcizením jak na pracovišti, tak na veřejných místech.

Sada kabelu HP DisplayPort

Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru.

5 let standardní hardwarové
podpory HP pro monitory s
reakcí následující pracovní
den v místě instalace

Získejte pro své zařízení pětiletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: N3R93AA

Číslo produktu: VN567AA

Číslo produktu: U7935E
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Poznámky pod čarou se zprávami
Až 60 W. Přesné údaje o výkonu naleznete ve stručných specifikacích produktu. Počítač musí být kompatibilní s výkonem monitoru.
Přiložený držák nahrazuje montážní držák a má rozteč podle standardu VESA. Příslušenství pro montáž se prodává samostatně.
V prodeji samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti
naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva
vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
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Technické specifikace zřeknutí
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Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Průměrná doba odezvy (šedá-šedá) je při výchozím nastavení 12,7 ms a v nabídce nastavení ji lze nastavit až na pouhých 6,1 ms.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/monitors

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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