Taulukot

Kaareva HP EliteDisplay S340c -näyttö, 86,4 cm (34
tuumaa)
Odotettavissa erittäin tehokasta yhteistyötä

Hallitse kaikkia tehtäviä ja nosta
yhteistyö uudelle tasolle HP:n
ensimmäisen Skype for Business®
-sertifioidun, kaarevan HP
EliteDisplay S340c -näytön avulla.
Siirry verkkokokousten, esitysten ja
laskentataulukoiden välillä erittäin
laajalla QHD-näytöllä. Tyylikkäitä
videoneuvotteluja ylös
ponnahtavan verkkokameran,
mikrofonin ja Audio by Bang &
Olufsen -äänentoiston avulla.

Kerää ihailuja
● Erittäin ohut QHD-näyttö nousee minkä tahansa työpöydän tähdeksi. Yrityskäyttöön tarkoitettu HP:n näyttö
vailla vertaa: poikkeuksellinen 86,36 cm:n (34 tuuman) kaareva näyttöruutu, kuvasuhde 21:9 ja ohut reuna
kolmella sivulla, jotta näytön vaatima tila käytetään hyödyksi tehokkaasti.
Ohjaa onnistunutta videoneuvottelua
● Tee yhteistyötä kristallinkirkkaan äänen ja videokuvan avulla – HP:n kaikkien aikojen paras näyttö
neuvottelukäyttöön. Se on Skype for Business® -sertifioitu ja sisältää ponnahtavan verkkokameran,
neuvottelupikanäppäimet, mikrofonin, kaksi kaiutinta ja asiantuntevasti viritetyn Audio by Bang & Olufsen
-äänentoiston.
Sisäänkirjaus hymyllä
● Helppo ja suojattu kirjautuminen, kun liität näytön Windows 10 -tietokoneeseen, jossa on Windows Hello.
Sisäinen ylös ponnahtava verkkokamera tunnistaa kasvosi IR-kuvan avulla. Kirjaudut automaattisesti
kasvojentunnistuksella, joten salasanaa ei tarvitse kirjoittaa!
USB-C™ parantaa koko tietokoneen tuottavuutta
● Syötä näyttöön virtaa1 ja videokuvaa HP Elite -pöytätietokoneesta, kannettavasta, hybridistä tai mobiililaitteesta
USB-C™-liitännän avulla.
Ominaisuudet
● Muodosta yhteys uusiin ja parhaisiin oheislaitteisiin sekä luotetuimpiin pitkäaikaisiin kumppaneihin
HDMI-videotuella varustetun DisplayPort™ 1.2 -portin, kahden muille laitteille tarkoitetun ja yhden saapuvan
liikenteen USB 3.0 -portin avulla, lisäksi USB-C™ video- ja virtaliitäntä.
● Avaa ja sulje auki ponnahtava verkkokamera yhdellä kosketuksella. Näin se lähettää videokuvaa vain silloin kun
haluat; estä varkaudet henkilökohtaisen HP Display Assistant -tunnusluvun avulla.
● Löydä mukavuusalueesi säädettävän kallistuksen avulla, tai voit nostaa näytön pois pöydältä ja kiinnittää sen
seinään mukana toimitettavan VESA-kiinnitystelineen avulla.
● Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit
laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero

V4G46AA;

Tuotteen väri

Musta ja hopeanharmaa

Näytön koko (lävistäjä)

86,36 cm (34 tuumaa)

Näyttötyyppi

VA-paneelit, LED-taustavalo

Paneelin aktiivinen alue

797,22 × 333,72 mm;

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Kirkkaus

300 cd/m²1

Kontrastisuhde

staattinen 3 000 : 1; dynaaminen 5 000 000 : 12

Vasteaikasuhde

6 ms (harmaasta harmaaseen)1

Kuvasuhde

21:9

Alkuperäinen tarkkuus

WQHD (3 440 × 1440 / 60 Hz)

Tuetut kuvatarkkuudet

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

Näytön ominaisuudet

Häikäisynesto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; säätötoiminnot

Käyttäjätoiminnot

Valikko; miinus (-); plus (+) / Input Control; OK/Auto; virta; kirkkaus; kontrasti; värin hallinta; kuvan hallinta; OSD-ohjaustoiminto; hallinta; kieli; tietoja; Input
Control; tehdasasetusten palautus

Sisääntulosignaali

1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); 1 HDMI 2.0 -portti (HDCP-tuki)

Portit ja liittimet

1 USB 3.0 (kaksi muille laitteille); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, virransyöttö enintään 60 W)1

Virransyöttö

Tulojännite: 100–240 V AC

Virrankulutus

Energiatehokkuusluokka: C; Paneelin aktiivinen alue: 797,22 × 333,72 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 66 W; Energiankulutus vuodessa: 97 kWh;
Virrankulutus (Valmiustila): 0,38 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,26 W; Virrankulutuksen kuvaus: 185 W (enintään), 70 W (normaali), 0,5 W
(valmiustila); Näytön tarkkuus: WQHD (3 440 × 1440 / 60 Hz)

Tuotteen mitat jalustan
kanssa (l × s × k)

80,98 × 47,65 × 19,82 cm

Tuotteen mitat ilman jalustaa 80,98 × 39,53 × 10,24 cm
(l × s × k)
Paino

11,14 kg
(jalustan kanssa)

Ergonomiset ominaisuudet

Pystykallistus: -5 – 20 °

Web-kamera

Sisäinen 720p HD, jossa kaksi mikrofonia ja LED-merkkivalo

Multimedia

Neljä kaiutinta, 7 W/kanava; Ensiluokkainen Bang & Olufsen -äänentoisto;

Sertifikaatit ja
yhteensopivuus

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 (Australia ja
Uusi-Seelanti); WEEE

Ympäristö

Arseeniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen3

Pakkauksen sisältö

Näyttö; Virtajohto; HDMI-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); USB-kaapeli; USB Type-C™ -johto; DisplayPort-kaapeli;
VESA-asennuskiinnitin; Ulkoinen verkkolaite; L-tyyppinen ruuvitaltta

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP UHD USB
-näytönohjainsovitin

Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.

HP Business PC Security
-lukkosarja (v2)

Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security
-turvalukkosarjalla v2.

HP DisplayPort -kaapelisarja

Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: N2U81AA

Tuotenumero: N3R93AA
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Tuotenumero: U7935E
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Viestin alaviitteet
Enintään 60 wattia Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot. Tietokoneen on oltava yhteensopiva näytön tehovaatimuksen kanssa.
Mukana toimitettava kiinnike korvaa jalustan ja sisältää VESA-kuvion. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.
Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai
HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1
2
3

Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
Oletusvasteaika harmaasta harmaaseen keskimäärin 12,7 ms, voidaan säätää jopa tasolle 6,1 ms näytön valikossa.
Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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