Dataark

Buet HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34")
Følg kurven til betagende samarbejde

Du kan klare alle opgaver og vil
opleve samarbejde langt ud over
det sædvanlige med den første
Skype for Business®-certificerede,
buede HP EliteDisplay
S340c-skærm. Du kan jonglere
med onlinemøder, præsentationer
og regneark på den ekstra brede
QHD-skærm. Stilfulde konferencer
med webkamera, der kommer
frem, når du skal bruge det,
mikrofon og lyd fra Bang &
Olufsen.

Kom bare med beundrende udbrud
● En ultraslank QHD-skærm, der bliver stjernen på ethvert skrivebord. Uden sidestykke blandt HP's skærme til
erhvervslivet. Med den enestående buede skærm på 86,36 cm (34") (diagonalt) i 21:9-format og meget smalle
kanter på tre af siderne får du fuldt udbytte af den skærmplads, der er til rådighed.
Prøv den perfekte konferenceoplevelse
● Du får samarbejde med krystalklar lyd og video med HP's hidtil bedste konferenceskærm. Den er Skype til
Business®-certificeret og har et webkamera, der kommer frem, når du skal bruge det, genvejstaster til
konferencebrug, mikrofon, to højtalere og finjusteret lyd fra Bang & Olufsen.
Log på med dit smil
● Du kan bruge enkle og sikre loginprocedurer, hvis du slutter skærmen til en Windows 10-pc med Windows Hello.
Det indbygget webkamera med IR kommer frem, når du skal bruge det, og genkender dit ansigt, så du kan logge
på automatisk vha. ansigtsgenkendelse. Du behøver ikke at angive en adgangskode manuelt!
USB-C™ er vejen til den komplette pc-produktivitet
● Du kan få strøm1 til og sende billeder fra en stationær HP Elite-pc, fra en bærbar eller konvertibel pc eller fra en
mobilenhed via en enkelt USB-C™-forbindelse til skærmen.
Fremhævede funktioner
● Du kan tilslutte de nyeste og bedste eksterne enheder samt de trofaste gamle kendinge takket være
understøttelsen af DisplayPort 1.2- og HDMI-video samt USB 3.0-dataporte (to nedstrøms og én opstrøms)
udover en USB-C™-port til video og strøm.
● Du får webkameraet frem med et enkelt tryk, så det kun sender video, når du vil have det; den personlige
pinkode til HP Display Assistant forhindrer tyveri.
● Hældningen kan justeres, så du kan finde en behagelig arbejdsstilling. Du kan også fjerne skærmen helt fra
skrivebordet og montere den på væggen vha. det medfølgende VESA-beslag.
● Din it-investering beskyttes af 3 års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet. Hvis du vil udvide din
beskyttelse, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.
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Buet HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34")
Specifikationstabel

Produktnummer

V4G46AA;

Produktfarve

Sort og sølv

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

86,36 cm (34")

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Panelets aktive område

797,22 x 333,72 mm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk2

Responsforhold

6 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

21:9

Oprindelig opløsning

WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Understøttede opløsninger

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x
480

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren; Brugerkontrolelementer

Brugerbetjening

Menu; Minus ("-"); Plus ("+")/indgangsstyring; OK/Auto; Tænd/sluk; Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Billedstyring; OSD-styring; Administration; Sprog;
Oplysninger; Indgangsstyring; Fabriksindstilling

Indgangssignal

1 DisplayPort™ 1.2 (med HDCP-understøttelse); 1 HDMI 2.0 (med HDCP-understøttelse);

Porte og stik

1 USB 3.0 (to nedstrøms); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strømforsyning op til 60 W)1

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Klasse for energieffektivitet: C; Panelets aktive område: 797,22 x 333,72 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 66 W; Årligt energiforbrug: 97 kWh;
Strømforbrug (Standby): 0,38 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,26 W; Strømforbrug: 185 W (maksimum), 70 W (typisk), 0,5 W (standby);
Skærmopløsning: WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Mål inklusive stander (B x D x 80,98 x 47,65 x 19,82 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

11,14 kg
(Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: -5 til +20°

Webcam

Integreret HD på 720p med to mikrofoner og LED

Multimedier

Fire højttalere, 7 W pr. kanal; Førsteklasseslyd fra Bang & Olufsen

Certificering og
overensstemmelser

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 – Australien og New
Zealand; WEEE

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig3

Kassens indhold

Skærm; Strømledning; HDMI-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere); USB-kabel; USB Type-C™-kabel; DisplayPort-kabel;
VESA-monteringsbeslag; Ekstern strømadapter; L-skruetrækker

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Buet HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

Sikkerhedslåsesæt til HP's
erhvervs-pc'er v2

Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og
beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
standardskærme

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: N2U81AA

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: U7935E
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Buet HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34")
Fodnoter
Op til 60 W. i afsnittet Udgangseffekt i produktets specifikationsoversigt kan du se produktets speciifkationer. Computeren skal være kompatibel med skærmens effektudgang.
Det medfølgende beslag erstatter foden/stativet og har VESA-mønster. Udstyr til montering sælges separat.
Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan
finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til
den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
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Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2
3

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Produktets gennemsnitlige responstid fra grå til grå er 12,7 ms og kan justeres til kun 6,1 ms i skærmmenuen.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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