גיליון נתונים

צג קמור  HP EliteDisplay S340cבגודל  86.4ס"מ )34
אינץ'(
נצל את הקימור לשיתוף פעולה עוצר נשימה

שלוט בכל משימה ושתף פעולה באופן
בלתי שגרתי עם הצג הקמור הראשון של
 HPהמאושר לשימוש עם Skype for
® ,Businessצג HP EliteDisplay
 .S340cתמרן בין פגישות מקוונות,
מצגות וגיליונות אלקטרוניים בצג QHD
רחב במיוחד .נהל ישיבות באלגנטיות עם
מצלמת אינטרנט מוקפצת ,מיקרופון
ושמע מאת .Bang & Olufsen

זה הזמן להתפעל
● קבל צג  QHDדק במיוחד שיככב על גבי כל שולחן עבודה .ללא מתחרים בקרב הצגים העסקיים של ,HPמסך קמור בגודל יוצא דופן
של  86.36ס"מ ) 34אינץ'( באלכסון ,יחס רוחב-גובה של  21:9וקצוות מיקרו בשלושה צדדים מפיקים את המרב מכל שטח המסך
הזמין.

נסה את שיחת הוועידה המושלמת
● שתף פעולה עם וידאו וקול חדים וברורים בעזרת הצג הטוב ביותר של  HPלניהול שיחות ועידה .הוא מאושר לשימוש בSkype for-
® Businessוהוא כולל מצלמת אינטרנט מוקפצת ,מקשים חמים לשיחות ועידה ,מיקרופון ,שני רמקולים ושמע מכוונן במומחיות
מאת .Bang & Olufsen

היכנס למערכת עם חיוך
● אמור שלום לפרטי כניסה פשוטים ומאובטחים בעת חיבור הצג למחשב  Windows 10באמצעות  .Windows Helloמצלמת
אינטרנט משולבת ומוקפצת עם יכולת אינפרה-אדום מזהה את הפנים שלך ומכניסה אותך למערכת באופן אוטומטי באמצעות זיהוי
פנים ,ללא צורך בסיסמה ידנית!
השתמש ב USB-C™-לקבלת פרודוקטיביות מלאה במחשב
● העבר עוצמה 1אל מחשב שולחני ,מחשב נייד ,מחשב רב-תכליתי או התקן נייד של  ,HP Eliteוקבל ממנו וידאו ,עם חיבור ™USB-C
אחד בלבד בצג.
כולל
● צור קשר עם הציוד היקפי העדכני והטוב ביותר ועם המוצרים המוכרים והמהימנים עם תמיכת וידאו של DisplayPort™ 1.2
ו HDMI-ושתי יציאות  downstream USB 3.0ויציאה אחת  upstreamלנתונים ,בנוסף ל USB-C™-לווידאו ולהפעלה.
● פתח וסגור את מצלמת האינטרנט המוקפצת בנגיעה אחת בלבד ,כך שתשלח וידאו רק כשתרצה; מנע גנבות בעזרת  PINלמשתמש
ייעודי של .HP Display Assistant
● השתמש בהטייה המתכווננת כדי למצוא את הנקודה הנוחה לך ,או הורד את הצג משולחן העבודה ותלה אותו על הקיר בעזרת
תושבת התלייה הכלולה מסוג .VESA
● תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב IT-מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים .להרחבת ההגנה ,בחר בחבילת
תמיכה  HP Care Packאופציונלית.

גיליון נתונים

צג קמור  HP EliteDisplay S340cבגודל  86.4ס"מ ) 34אינץ'(
טבלת מפרטים

מספר מוצר

;V4G46AA

גודל תצוגה )באלכסון(

 86.36ס"מ )"(34

אזור לוח פעיל

 797.22 x 333.72מ"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה

בהירות

יחס ניגודיות
יחס תגובה

יחס רוחב-גובה

רזולוציה טבעית

שחור וכסוף

 VAעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
300 cd/m²1

 3,000:1סטטי;  5000000:1דינמי

2

 6אלפיות השניה  -אפור לאפור

1

21:9

 3440 x 1,440) WQHDב -60הרץ(

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

תפריט; מינוס )" ;("-פלוס )"/ ("+בקרת הזנה; אישור/אוטומטי; הפעלה/כיבוי; בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת תמונה; בקרת  ;OSDניהול; שפה; מידע; בקרת הזנה; איפוס
להגדרות יצרן

יציאות ומחברים

יציאת ) USB 3.0שתי יציאות ™ ,DisplayPort 1.2) downstream) USB Type-Cאספקת מתח של עד  60ואט(

צריכת מתח

רמת חיסכון באנרגיה ;C :אזור לוח פעיל 797.22 x 333.72 :מ"מ; צריכת חשמל במצב פועל 66 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 97 :קילו וואט/שעה; צריכת מתח )מצב המתנה(:
 0,38קילו וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.26 :ואט; תיאור צריכת מתח 185 :ואט )מרבי( 70 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 3440 x 1,440) WQHD :ב-60
הרץ(

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; פקדים למשתמש

יציאת ) DisplayPort™ 1.2עם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) HDMI 2.0עם תמיכת (HDCP

1

מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

 80.98 x 47.65 x 19.82ס"מ

משקל

 11.14ק"ג
)עם מעמד(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(

מאפיינים ארגונומיים
מצלמת אינטרנט
מולטימדיה

אישור ותאימות

סביבתי

תכולת האריזה
אחריות

 80.98 x 39.53 x 10.24ס"מ

הטיה -5° :עד +20°

מצלמת  HDמשולבת של  720pעם שני מיקרופונים ותאורת LED

ארבעה רמקולים 7 ,ואט לכל ערוץ; שמע מתקדם של Bang & Olufsen

 VCCI; FCC; BSMI; MEPS ;CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA ;EAC; UL ;ISO 9241-307 ;KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S ;CE; CB; KCוייטנאם;  MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד;
WEEE

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

3

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; כבל  ;USBכבל ™ ;USB Type-Cכבל  ;DisplayPortמסגרת הרכבה  ;VESAמתאם
מתח חיצוני; מברג מסוג L

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
HP UHD USB Graphics
Adapter

הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי הרחבה או שיקוף של תוכן שולחן העבודה שלך על-גבי צג  UHDבעזרת מתאם הגרפיקה .HP UHD USB

מספר מוצרN2U81AA :

ערכת HP Business PC Security
Lock v2

סייע במניעת שימוש לרעה במארז ואבטח את המחשב והצג שלך בסביבות עבודה ובשטחים ציבוריים עם ערכת מנעול האבטחה HP
.Business PC Security Lock v2 Kit

ערכת HP DisplayPort Cable Kit

לחיבור של מחבר  DisplayPortבמחשב  HP Business Desktopלמחבר  DisplayPortבצג.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרN3R93AA :

מספר מוצרVN567AA :
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צג קמור  HP EliteDisplay S340cבגודל  86.4ס"מ ) 34אינץ'(
הערות שוליים להעברת הודעות

 1עד  60ואט .עיין ב'פלט החשמל' במפרט המהיר של המוצר לקבלת המפרטים המדויקים ,על המחשב להיות תואם לפלט החשמל של הצג.
 2התושבת הכלולה מחליפה את מעמד התלייה וכוללת תבנית  .VESAרכיבי חומרה להרכבה נמכרים בנפרד.
 3לרכישה בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/cpc
השירותים של  HPכפופים לתנאים ולהתניות של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP
בנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2זמן התגובה הממוצע מאפור לאפור המוגדר כברירת מחדל במוצר הוא  12.7אלפיות השנייה ,וניתן לכוונן אותו עד  6.1אלפיות השנייה בתפריט התצוגה.
 3ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/monitors

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

©  .Copyright 2017 HP Development Company, L.Pהמידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות
האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או
השמטות במסמך זה.
 ,4AA6-9971HEEמאי 2017

