Adatlap

HP EliteDisplay S340c 86,4 cm-es (34 hüvelykes)
ívelt monitor
A lélegzetelállító együttműködés íve

Könnyedén elvégezheti a
feladatait, és magas szintű
együttműködést alakíthat ki
munkatársaival a HP első Skype®
Vállalati verzió-tanúsítvánnyal
rendelkező ívelt kijelzője, a HP
EliteDisplay S340c segítségével. A
rendkívül széles, QHD felbontású
kijelzőn kényelmesen áttekintheti
az online értekezleteket, a
bemutatókat és a táblázatokat.
Stílusosan tarthat vagy vehet részt
konferenciákon az előugró
webkamera, a mikrofon és a Bang
& Olufsen hangrendszer
segítségével.
Ettől leesik az álla

● Az ultravékony QHD kijelző bármely íróasztal dísze lehet. A HP üzleti kijelzői között páratlan, 86,36 cm (34
hüvelyk) képátlójú, 21:9 képarányú, három oldalon hajszálvékony keretes képernyő a lehető legnagyobb
képernyőfelületet biztosítja.
A tökéletes konferenciákhoz
● Kristálytiszta hang- és videominőségének köszönhetően a HP legjobb konferenciakijelzőjén élmény lehet a
közös munka. Skype® Vállalati verzió-tanúsítvánnyal rendelkezik, és előugró webkamerával,
konferencia-gyorsbillentyűkkel, mikrofonnal, két hangszóróval, valamint szakértelemmel hangolt Bang &
Olufsen hangrendszerrel van felszerelve.
Bejelentkezhet a mosolyával
● Mostantól egyszerűen és biztonságosan jelentkezhet be a Windows Hello szolgáltatással, amikor a kijelzőt
Windows 10 rendszerű számítógéphez csatlakoztatja. A kijelzőbe épített, előugró infravörös webkamera
arcfelismeréssel automatikusan belépteti Önt, anélkül, hogy jelszót kellene beírnia.
USB-C™ a még nagyobb termelékenységért
● A kijelzőn elhelyezett egyetlen USB-C™ csatlakozóval töltheti1 HP Elite asztali számítógépét, noteszgépét,
átalakítható gépét vagy mobileszközét, valamint megtekintheti az azokon lévő videókat.
Szolgáltatások
● A legújabb és legnagyobb teljesítményű perifériaeszközöket, valamint kedvenc régebbi eszközeit is
csatlakoztathatja a kijelzőhöz a DisplayPort™ 1.2- és HDMI-videotámogatás, a két USB-eszközhöz
csatlakoztatható és egy számítógéphez csatlakoztatható USB 3.0-adatcsatlakozó, illetve a videók
megtekintésére és töltésre is alkalmas USB-C™ csatlakozó révén.
● Az előugró webkamera egyetlen érintéssel felnyitható és lecsukható, így csak akkor küld videót, amikor Ön
szeretné. A HP Display Assistant felhasználó által megadott PIN-kódjával megelőzheti kijelzője ellopását.
● A dőlésszög állításával megkeresheti a legkényelmesebb pozíciót, vagy akár a falra is szerelheti a kijelzőt a
mellékelt VESA rögzítőkerettel.
● Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további
lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.
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Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

V4G46AA;

Termékszín

Fekete és ezüst

Képernyőméret (átlós)

86,36 cm (34 hüvelyk)

Képernyő típusa

VA LED-es háttérvilágítással

Panel aktív területe

797,22 x 333,72 mm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

300 cd/m²1

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus2

Válaszarány

6 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő1

Oldalarány

21:9

Natív felbontás

WQHD (3440 x 1440, 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Felhasználói
vezérlők

Felhasználói vezérlők

Menü; Mínusz („–”); Plusz („+”) /Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Bekapcsolás; Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Képvezérlés; OSD vezérlése; Kezelés; Nyelv;
Információk; Bemeneti vezérlés; Gyári beállítások visszaállítása

Bemeneti jel

1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással); 1 HDMI 2.0 (HDCP-támogatással)

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0 (kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 60 W tápellátás)1

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Energiahatékonysági osztály: C; Panel aktív területe: 797,22 x 333,72 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 66 W; Éves energiafogyasztás: 97
kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,38 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,26 W; Energiafogyasztási adatok: 185 W (maximális), 70 W
(jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: WQHD (3440 x 1440, 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 80,98 x 39,53 x 10,24 cm
Mé x Ma)
Súly

11,14 kg
(Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Döntés: -5 és +20° között

Webkamera

720p felbontású integrált HD két mikrofonnal és LED világítással

Multimédia

Négy hangszóró (csatornánként 7 W); Bang & Olufsen prémium hangrendszer

Tanúsítvány és megfelelőség 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 –
Ausztrália/Új-Zéland; WEEE
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú3

A doboz tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; HDMI-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); USB-kábel; USB Type-C™
kábel; DisplayPort-kábel; VESA-rögzítőkeret; Külső tápegység; L alakú csavarhúzó

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP UHD USB grafikus
adapter

A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti
termelékenységét.

HP üzleti számítógépekhez
tervezett
biztonságizár-készlet v2

A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlettel v2 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől,
illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

HP DisplayPort kábelkészlet

A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

HP 5 éves, normál, egy
munkanapon belüli,
helyszíni hardvertámogatás
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: N2U81AA

Termékszám: N3R93AA

Termékszám: VN567AA

Termékszám: U7935E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Max.

60 watt. A pontos műszaki adatokat a termék QuickSpecs ismertetőjének kimeneti feszültségről szóló szakaszában találja. A számítógépnek kompatibilisnek kell lennie a monitor kimeneti teljesítményével.
kijelzőhöz mellékelt keret helyettesíti az állványt, és tartalmazza a VESA-rögzítőt. A falra szereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók meg.
vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos
korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az
ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP
korlátozott jótállás.
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3Külön

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
termék átlagos szürkéről szürkére válaszideje alapértelmezés szerint 12,7 ezredmásodperc, amely akár 6,1 ezredmásodpercre csökkenthető a kijelző menüjében.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/monitors

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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