Dataark

HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")
Følg kurven til fantastisk samarbeid

Mestre alle oppgaver og ta
samarbeid et steg videre med HPs
første Skype for
Business®-sertifiserte buede
skjerm, HP EliteDisplay S340c. Ha
kontroll på nettmøter,
presentasjoner og regneark i
ekstra bred QHD. Hold
videokonferanser med stil med et
popup-webkamera, mikrofon og
lyd fra Bang & Olufsen.

Gjør deg klar til å bli imponert
● Få en supertynn QHD-skjerm som kommer til å bli hovedattraksjonen på ethvert skrivebord. Den ekstraordinære
buede skjermen på 86,36 cm (34") diagonalt er uten sidestykke blant HP-skjermer for bedrifter, med et
høyde/bredde-forhold på 21:9 og tresidig mikrokant som sørger for at du kan utnytte all tilgjengelig plass på
skjermen.
Led den perfekte konferansen
● Samarbeid med krystallklar lyd og video med HPs beste videokonferanseskjerm noen sinne. Den er Skype for
Business®-sertifisert og har et popup-webkamera, konferansehurtigtaster, mikrofon, to høyttalere og
ekspertinnstilt lyd av Bang & Olufsen.
Logg deg på med smilet ditt
● Si hei til enkle og sikre pålogginger når du kobler skjermen til Windows 10-PC-en med Windows Hello. Et
integrert popup-webkamera med IR gjenkjenner ansiktet ditt og logger deg automatisk på gjennom
ansiktsgjenkjenning, uten behov for manuelle passord!
USB-C™ – veien til fullstendig PC-produktivitet
● Send strøm til1 og få video fra HP Elite stasjonær PC, bærbar PC eller konverterbar eller mobil enhet med bare én
USB-C™-tilkobling på skjermen.
Med
● Koble til det nyeste og beste tilleggsutstyret og de beste enhetene du har hatt med deg over lang tid, med
DisplayPort™ 1.2 og HDMI-videostøtte samt to oppstrøms og én nedstrøms USB 3.0 for data, i tillegg til USB-C™
for video og strøm.
● Åpne og lukk popup-webkameraet med bare en berøring slik at det bare sender video når du vil; hindre tyveri
med brukertilordnet PIN-kode i HP Display Assistant.
● Bruk den justerbare vippen til å finne komfortsonen din eller fjern skjermen helt fra skrivebordet og monter den
på en vegg med den inkluderte VESA-monteringsbraketten.
● Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP
Care Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.
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HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

V4G46AA;

Produktfarge

Svart og sølv

Skjermstørrelse (diagonalt)

86,36 cm (34")

Skjermtype

VA m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

797,22 x 333,72 mm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk2

Responsgrad

6 ms grå til grå1

Sideforhold

21:9

Innebygd oppløsning

WQHD (3440 x 1440 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Brukerkontroller

Brukerkontroller

Meny; Minus («-»); Pluss («+») / inngangskontroll; OK/Auto; Strøm; Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Bildekontroll; OSD Control; Administrasjon; Språk;
Informasjon; Inngangskontroll; Fabrikkinnstillinger

Inngangssignal

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

Porter og kontakter

1 USB 3.0 (to nedstrøms); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strømlevering opptil 60 W)1

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Energieffektivitetsklasse: C; Panelets aktive område: 797,22 x 333,72 mm; Strømforbruk i på-modus: 66 W; Årlig energiforbruk: 97 kWh; Strømforbruk
(Inaktiv): 0,38 W; Strømforbruk (av-modus): 0,26 W; Beskrivelse av strømforbruk: 185 W (maks), 70 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning:
WQHD (3440 x 1440 ved 60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

11,14 kg
(Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +20°

Webcam

720p integrert HD med to mikrofoner og LED

Multimedier

Fire høyttalere, 7 W per kanal; Førsteklasses lyd fra Bang & Olufsen

Sertifisering og overholdelse CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australia og New Zealand
av lover og forskrifter
MEPS; WEEE
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen3

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; HDMI-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); USB-kabel; USB Type-C™-kabel; DisplayPort-kabel;
VESA-monteringsbrakett; Ekstern strømadapter; L-type skrutrekker

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP UHD USB grafikkadapter

Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med USB-grafikkadapter i UHD
fra HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP sikkerhetslåssett for
kontor-PC v2

Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP
sikkerhetslåssett for kontor-PC v2.

HP DisplayPort-kabelsett

Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

HP 5 år maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
standardskjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: N3R93AA

Produktnummer: VN567AA

Produktnummer: U7935E

Dataark

HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")
Fotnoter
Opptil 60 watt. Se Utgangseffekt i produktets hurtigspesifikasjoner for nøyaktige spesifikasjoner. PC-en må være kompatibel med skjermens utgangseffekt.
Inkludert brakett erstatter monteringsstativet og inkluderer VESA-mønster. Monteringsutstyr selges separat.
Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk
www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder
kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for
HP-produktet.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2
3

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Produktets gjennomsnittlige responstid fra grå til grå er på 12,7 ms og den kan justeres ned til så lite som 6,1 ms i skjermmenyen.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/monitors

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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