Karta produktu

Zakrzywiony monitor HP EliteDisplay S340c o
przekątnej 86,4 cm (34″)
Monitor pozwalający na jedyną w swoim rodzaju współpracę

Okiełznaj każde zadanie i wynieś
współpracę ponad codzienne
standardy dzięki pierwszemu
zakrzywionemu monitorowi HP z
certyfikatem Skype for Business® –
HP EliteDisplay S340c. Panuj nad
spotkaniami online, prezentacjami i
arkuszami kalkulacyjnymi,
korzystając z niezwykle szerokiego
ekranu QHD. Prowadź stylowe
konferencje, korzystając z
wysuwanej kamery internetowej,
mikrofonu oraz systemu audio
Bang & Olufsen.
Spraw, że inni westchną z zachwytu
● Postaw na niezwykle cienki wyświetlacz QHD, który stanie się główną atrakcją każdego biurka. Bezkonkurencyjny
wśród biznesowych rozwiązań HP zakrzywiony monitor o niebywałej przekątnej 86,36 cm (34″), współczynniku
proporcji 21:9 oraz trójstronnej krawędzi micro-edge pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej
przestrzeni ekranu.
Bądź pionierem perfekcyjnej konferencji
● Współpracuj z innymi, wykorzystując krystalicznie czysty dźwięk i obraz zapewniany przez najlepszy monitor
konferencyjny HP, jaki dotychczas powstał. Posiada on certyfikat Skype for Business®, wysuwaną kamerę
internetową, ułatwiające prowadzenie konferencji skróty klawiaturowe, mikrofon, dwa głośniki oraz
profesjonalnie dostrojony system audio Bang & Olufsen.
Zaloguj się swoim uśmiechem
● Poznaj proste i bezpieczne sposoby logowania, podłączając monitor do komputera z systemem Windows 10 za
pośrednictwem rozwiązania Windows Hello. Zintegrowana, wysuwana kamera internetowa IR rozpoznaje twarz
użytkownika i automatycznie loguje go do systemu – nie ma konieczności ręcznego wpisywania hasła.
Łącze USB-C™ – pełna wydajność komputera
● Zasilaj monitor1 i wyświetlaj na nim treści, podłączając swój komputer stacjonarny, komputer przenośny,
urządzenie konwertowalne lub mobilne HP Elite za pomocą pojedynczego złącza USB-C™.
Obejmuje
● Łącz się z najnowszymi i najlepszymi urządzeniami peryferyjnymi oraz swoimi najbardziej zaufanymi
narzędziami za pośrednictwem portów DisplayPort™ 1.2 i HDMI do obsługi sygnału wideo, dwóch portów USB
3.0 typu downstream i jednego typu upstream do przesyłu danych oraz portu USB-C™ do przesyłu obrazu i
zasilania monitora.
● Otwieraj i zamykaj wysuwaną kamerę internetową jednym dotknięciem, tak aby rejestrowała obraz tylko wtedy,
gdy tego chcesz; zapobiegaj kradzieży za pomocą kodu PIN przydzielonego w programie HP Display Assistant.
● Skorzystaj z regulacji kąta nachylenia, aby dobrać najwygodniejszą pozycję lub zabierz monitor z biurka i
zamontuj go na ścianie za pomocą uchwytu mocującego VESA.
● Zapewnij sobie pełen spokój, dzięki standardowej, trzyletniej ograniczonej gwarancji, która ochroni Twoją
inwestycję informatyczną. Dostępne są również opcjonalne usługi HP Care, które pozwalają poszerzyć zakres
ochrony gwarancyjnej.
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Zakrzywiony monitor HP EliteDisplay S340c o przekątnej 86,4 cm (34″)
Tabela specyfikacji

Oznaczenie produktu

V4G46AA;

Kolor produktu

Czarny i srebrny

Rozmiar wyświetlacza
(przekątna)

86,36 cm (34")

Typ wyświetlacza

VA z podświetleniem LED

Aktywny obszar panelu

797,22 × 333,72 mm;

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Jasność

300 cd/m²1

Współczynnik kontrastu

3000:1 statyczny; 5 000 000:1 dynamiczny2

Wskaźnik odpowiedzi

6 ms (od szarości do szarości)1

Współczynnik kształtu

21:9

Rozdzielczość własna

WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości

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

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje sterowania

Kontrolki użytkownika

Menu; Minus („–”); Plus („+”) / sterowanie sygnałem wejściowym; OK/Auto; Zasilanie; Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Opcje
OSD; Zarządzanie; Język; Informacje; Sterowanie sygnałem wejściowym; Przywracanie ustawień fabrycznych

Sygnał wejściowy

1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 2.0 (z obsługą HDCP)

Porty i złącza

1 port USB 3.0 (dwa typu downstream); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, zasilanie do maks. 60 W)1

Moc wyjściowa

Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii

Klasa sprawności energetycznej: C; Aktywny obszar panelu: 797,22 × 333,72 mm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 66 W; Roczne zużycie energii: 97
kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,38 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,26 W; Opis poboru energii elektrycznej: 185 W (maks.), 70 W
(normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)

Wymiary ze stojakiem (szer. x 80,98 × 47,65 × 19,82 cm
głęb. x wys.)
Wymiary bez stojaka (szer. x
głęb. x wys.)

80,98 × 39,53 × 10,24 cm

Waga

11,14 kg
(Z podstawą)

Ergonomia

Nachylenie: Od -5 do +20°

Kamera internetowa

Zintegrowana kamera HD 720p z dwoma mikrofonami i diodą LED

Multimedia

Cztery głośniki, 7 W na kanał; Najwyższej klasy system dźwięku Bang & Olufsen

Certyfikaty i zgodność z
przepisami

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa
Zelandia; WEEE

Ochrona środowiska

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu3

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód HDMI; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki); Przewód USB; Przewód USB
Type-C™; Przewód DisplayPort; Uchwyt montażowy VESA; Zasilacz zewnętrzny; Śrubokręt typu L

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Adapter graficzny HP UHD
USB

Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera
graficznego HP UHD USB.

Zestaw blokady
zabezpieczającej HP
Business v2

Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w
miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

Zestaw kabli HP DisplayPort

Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji dla
standardowego monitora
przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Oznaczenie produktu: N3R93AA

Oznaczenie produktu: VN567AA

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Zakrzywiony monitor HP EliteDisplay S340c o przekątnej 86,4 cm (34″)
Przypisy dotyczące wiadomości
Maks. 60 W. Dokładne dane techniczne można znaleźć w części Moc wyjściowa w Skróconych specyfikacjach. Komputer musi być zgodny z napięciem wyjściowym monitora.
Dołączony do zestawu uchwyt z technologią VESA zastępuje standardową podstawę. Elementy montażowe są sprzedawane oddzielnie.
Produkt sprzedawany osobno. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują
pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom i postanowieniom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym
klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP
dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
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Dane techniczne zastrzeżenia
1
2
3

Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
Domyślna średnia wartość czasu reakcji od szarości do szarości wynosi 12,7 ms i może zostać zmniejszona nawet do 6,1 ms za pomocą menu monitora.
Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/monitors

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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