Φύλλο δεδομένων

Κυρτή οθόνη HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34")
Κυρτή οθόνη για συναρπαστική συνεργασία

Διεκπεραιώστε κάθε εργασία και
περάστε σε άλλο επίπεδο
συνεργασίας με την πρώτη κυρτή
οθόνη της HP που είναι
πιστοποιημένη για το Skype for
Business®, την HP EliteDisplay
S340c. Προβάλετε online
συσκέψεις, παρουσιάσεις και
υπολογιστικά φύλλα σε μια
εξαιρετικά ευρεία οθόνη με
ανάλυση QHD. Πραγματοποιήστε
διασκέψεις με στυλ με
αναδυόμενη κάμερα web,
μικρόφωνο και ήχο από την Bang
& Olufsen.
Εντυπωσιάστε
● Αποκτήστε μια εξαιρετικά λεπτή οθόνη QHD που θα τραβάει τα βλέμματα σε κάθε γραφείο. Αυτή η εκπληκτική
κυρτή οθόνη με διαγώνιο 86,36 cm (34"), λόγο διαστάσεων 21:9 και διακριτικό πλαίσιο τριών πλευρών
αξιοποιεί στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο οθόνης και είναι η κορυφαία επαγγελματική οθόνη της HP.
Πραγματοποιήστε άψογες διασκέψεις
● Συνεργαστείτε με κρυστάλλινο ήχο και εικόνα με την καλύτερη οθόνη διασκέψεων της HP μέχρι σήμερα.
Διαθέτει πιστοποίηση για Skype for Business®, αναδυόμενη κάμερα web, πλήκτρα πρόσβασης για διασκέψεις,
μικρόφωνο, δύο ηχεία και άψογα ρυθμισμένο ήχο από την Bang & Olufsen.
Συνδεθείτε με το χαμόγελό σας
● Απολαύστε απλή και ασφαλή σύνδεση όταν συνδέετε την οθόνη σε υπολογιστή με Windows 10 και Windows
Hello. Η ενσωματωμένη αναδυόμενη κάμερα web με υπέρυθρες αναγνωρίζει το πρόσωπό σας και σας συνδέει
αυτόματα μέσω αναγνώρισης προσώπου, χωρίς να πρέπει να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης!
USB-C™ για μεγάλη παραγωγικότητα υπολογιστή
● Τροφοδοτήστε1 επιτραπέζιο, φορητό ή μετατρέψιμο υπολογιστή ή φορητή συσκευή HP Elite και προβάλετε
εικόνα με μία μόνο σύνδεση USB-C™ στην οθόνη.
Χαρακτηριστικά
● Συνδέστε τα τελευταία και πιο σύγχρονα περιφερειακά αλλά και τους πιστούς παλιούς συντρόφους σας με
υποστήριξη εικόνας DisplayPort™ 1.2 και HDMI, δύο downstream και ένα upstream USB 3.0 για δεδομένα,
καθώς και USB-C™ για εικόνα και τροφοδοσία.
● Ανοίξτε και κλείστε την αναδυόμενη κάμερα web με ένα μόνο πάτημα, ώστε να στέλνει εικόνα μόνο όταν εσείς
θέλετε. Αποτρέψτε την κλοπή με το καθοριζόμενο από τον χρήστη PIN του HP Display Assistant.
● Χρησιμοποιήστε τη ρυθμιζόμενη κλίση για να βρείτε το κατάλληλο σημείο ή πάρτε την οθόνη από το γραφείο
και τοποθετήστε τη στον τοίχο με τον παρεχόμενο βραχίονα στερέωσης VESA.
● Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από την βασική περιορισμένη εγγύηση τριών
ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.
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Κυρτή οθόνη HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34")
Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

V4G46AA;

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο και ασημί

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

86,36 cm (34")

Τύπος οθόνης

VA με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

797,22 x 333,72 mm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

3.000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική2

Ρυθμός απόκρισης

6 ms από γκρι σε γκρι1

Λόγος διαστάσεων

21:9

Εγγενής ανάλυση

WQHD (3.440 x 1.440 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη,
στοιχεία ελέγχου χρήστη

Χειριστήρια

Μενού; Μείον ("-"); Συν ("+") / έλεγχος εισόδου; ΟΚ/αυτόματο; Τροφοδοσία; Φωτεινότητα; Αντίθεση; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εικόνας; Στοιχεία
ελέγχου OSD; Διαχείριση; Γλώσσα; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σήμα εισόδου

1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP); 1 HDMI 2.0 (με υποστήριξη HDCP)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0 (δύο downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, παροχή ισχύος έως 60 W)1

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: C; Ενεργή περιοχή πίνακα: 797,22 x 333,72 mm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 66 W; Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας: 97 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,38 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,26 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 185 W
(μέγιστη), 70 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: WQHD (3.440 x 1.440 στα 60 Hz)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 80,98 x 47,65 x 19,82 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 80,98 x 39,53 x 10,24 cm
x Υ)
Βάρος

11,14 kg
(Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +20°

Webcam

Ενσωματωμένη 720p HD με δύο μικρόφωνα και LED

Πολυμέσα

Τέσσερα ηχεία, 7 W ανά κανάλι; Κορυφαίος ήχος από την Bang & Olufsen

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307, EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία; WEEE

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο3

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; καλώδιο HDMI; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Καλώδιο USB; Καλώδιο USB
Type-C™; Καλώδιο DisplayPort; Βραχίονας στήριξης VESA; Εξωτερικό τροφοδοτικό; Κατσαβίδι τύπου L

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Προσαρμογέας γραφικών
HP UHD USB

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας
σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

Kιτ κλειδαριάς ασφαλείας
επαγγελματικών
υπολογιστών HP v2

Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους
εργασίας και δημόσιους χώρους με το κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP v2.

Κιτ καλωδίου HP
DisplayPort

Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας
οθόνης.

Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: N2U81AA

Αριθμός προϊόντος: N3R93AA

Αριθμός προϊόντος: VN567AA

Αριθμός προϊόντος: U7935E
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Κυρτή οθόνη HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Έως 60 Watt. Για τις ακριβείς προδιαγραφές, δείτε την ενότητα Έξοδος ισχύος στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος. Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συμβατός με την έξοδο ισχύος της οθόνης.
Ο παρεχόμενος βραχίονας αντικαθιστά τη βάση τοποθέτησης και περιλαμβάνει μοτίβο VESA. Τα εξαρτήματα στερέωσης πωλούνται ξεχωριστά.
Διατίθενται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού.
Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που
υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
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2
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Ο προεπιλεγμένος μέσος χρόνος απόκρισης από γκρι σε γκρι του προϊόντος είναι 12,7 ms και μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 6,1 ms στο μενού οθόνης.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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