Folha de Dados

Monitor curvo HP EliteDisplay S340c de 86,36 cm (34
pol.)
Siga a curva para uma experiência de colaboração de última geração

Execute na perfeição cada tarefa e
leve a colaboração para lá do
convencional com o HP EliteDisplay
S340c, o primeiro monitor curvo da
HP que possui certificação Skype
for Business®. Concilie reuniões
online, apresentações e folhas de
cálculo num monitor com ecrã QHD
de grandes dimensões. Realize
conferências em grande estilo com
uma câmara Web retrátil,
microfone e áudio da Bang &
Olufsen.

Um monitor de excelência
● Tire partido de um monitor ultrafino com ecrã QHD que será a estrela de qualquer secretária. Incomparável com
outros monitores profissionais da HP, o seu extraordinário ecrã curvo de 86,36 cm (34 pol.) na diagonal, a
proporção de 21:9 e as margens reduzidas em três lados revolucionam a sua experiência de trabalho e de lazer.
Concebido para conferências perfeitas
● Colabore com uma incrível qualidade de som e de vídeo no melhor monitor para conferências da HP até ao
momento. Possui certificação Skype for Business® e incorpora uma câmara Web retrátil, teclas de atalho para
conferência, microfone, 2 altifalantes e áudio aperfeiçoado pela Bang & Olufsen.
Inicie sessão com um sorriso
● Dê as boas vindas a inícios de sessão simples e seguros quando liga o monitor ao seu PC Windows 10 com o
Windows Hello. Uma câmara Web retrátil incorporada com IV reconhece o seu rosto e inicia a sua sessão
automaticamente através de reconhecimento facial, não sendo necessário introduzir qualquer palavra-passe!
USB-C™, a sua forma de complementar a produtividade de um PC
● Forneça energia1 e assista a vídeos do seu PC desktop, portátil, convertível HP Elite ou dispositivo móvel com
apenas uma ligação USB-C™ no monitor.
Características
● Ligue-se aos mais recentes e melhores periféricos e aos seus colegas de longa duração com a DisplayPort™ 1.2,
suporte de vídeo HDMI, 2 portas USB 3.0 (downstream) e 1 porta USB 3.0 (upstream) para dados, para além da
porta USB-C™ para vídeo e energia.
● A câmara Web retrai-se com um simples toque, zelando pela sua privacidade; evite a utilização indevida e não
autorizada do monitor, graças ao PIN de utilizador do HP Display Assistant.
● Recorra à inclinação ajustável para ter o monitor na sua posição de conforto ideal, ou tire o monitor da secretária
e instale-o numa parede com o suporte de montagem VESA incluído.
● Usufrua tranquilamente do seu equipamento, isto porque o mesmo está coberto por uma garantia limitada
normal de 3 anos. Para reforçar a sua proteção, opte por um serviço HP Care opcional.
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Tabela de especificações

Número de produto

V4G46AA;

Cor do Produto

Preto e Prateado

Dimensão do ecrã (diagonal)

86,36 cm (34 pol.)

Tipo de ecrã

VA com retroiluminação LED

Área ativa do painel

797,22 x 333,72 mm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

300 cd/m²1

Relação de contraste

3000:1 estático; 5000000:1 dinâmico2

Razão de resposta

6 ms cinza para cinza1

Proporção

21:9

Resolução nativa

WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlos do utilizador

Controlos de utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+")/Controlo de entrada; OK/Auto; Ligar/Desligar; Luminosidade; Contraste; Controlo de cor; Controlo de imagem; Controlo OSD;
Gestão; Idioma; Informação; Controlo de entrada; Reposição de fábrica

Sinal de entrada

1 DisplayPort™ 1.2 (com suporte HDCP); 1 HDMI 2.0 (com suporte HDCP)

Portas e Ligações

1 USB 3.0 (2 downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, fornecimento de energia: até 60 W)1

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Classe de eficiência energética: C; Área ativa do painel: 797,22 x 333,72 mm; Consumo energético em modo ativo: 66 W; Consumo energético anual: 97
kWh; Consumo de energia (Em espera): 0,38 W; Consumo energético (desligado): 0,26 W; Descrição do Consumo de Energia: 185 W (máximo), 70 W
(normal), 0,5 W (em modo de espera); Resolução do ecrã: WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Dimensões com suporte (L x P 80,98 x 47,65 x 19,82 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 80,98 x 39,53 x 10,24 cm
x A)
Peso

11,14 kg
(Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +20°
Webcam

HD 720p integrada com microfones duplos e LED

Multimédia

Quatro altifalantes, 7 W por canal; Áudio Premium da Bang & Olufsen

Certificação de conformidade CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietname); MEPS (Austrália e Nova
Zelândia); REEE
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo3

Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); Cabo USB; Cabo USB Type-C™; Cabo DisplayPort;
Suporte de montagem VESA; Adaptador de alimentação externa; Chave de parafusos tipo L

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador Gráfico USB UHD
HP

Aumente a sua produtividade ao alargar ou espelhar o seu ambiente de trabalho para um ecrã UHD com o Adaptador
gráfico USB UHD HP.

Kit de bloqueio de segurança
para PCs empresariais HP v2

Ajude a evitar a manipulação do chassis e proteja o seu PC e ecrã em espaços de trabalho e áreas públicas com o kit de
bloqueio de segurança para PCs empresariais HP v2.

Kit de Cabo DisplayPort HP

Liga um conector de porta de visualização de um computador Desktop Business HP a um conector de porta de
visualização de um monitor.

Número de produto: N2U81AA

Número de produto: N3R93AA

Número de produto: VN567AA

Suporte de hardware HP 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores padrão

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Número de produto: U7935E
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Rodapés com mensagens
Até 60 watts. Consulte a potência de saída nas especificações rápidas ("QuickSpecs") para obter as especificações exatas. O computador deve ser compatível com a potência de saída do monitor.
O suporte incluído substitui o suporte de montagem convencional e inclui o padrão de montagem VESA. O hardware de montagem é vendido em separado.
Vendido separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições
e limitações. Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente
pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu
produto HP.
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Especificações técnicas renúncias
1
2
3

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
O tempo de resposta médio do produto em escala de cinzentos é de 12,7 ms, podendo ser ajustado para um mínimo de 6,1 ms no menu do monitor.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/monitors

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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