Záznamový list

Zakrivený monitor HP EliteDisplay S340c s
uhlopriečkou 86,4 cm (34")
Jeho krivky vás dovedú k dokonalej spolupráci

Bez problémov zvládnite každú
úlohu a prekročte hranice všednej
spolupráce so zakriveným
displejom HP EliteDisplay S340c,
ktorý ako prvý displej HP získal
certifikáciu Skype for Business®.
Vychutnávajte si online schôdze,
prezentácie a tabuľky na displeji s
mimoriadne širokým rozlíšením
QHD. Vychutnávajte si štýlové
konferencie s výsuvnou webovou
kamerou, mikrofónom a zvukom
Bang & Olufsen.

Ohromí každého
● Získajte ultratenký displej s rozlíšením QHD, ktorý bude hviezdiť na každom pracovnom stole. Tento monitor
nemá medzi podnikovými displejmi HP konkurenciu. Jeho výnimočná zakrivená obrazovka s uhlopriečkou 86,36
cm (34"), pomerom strán 21 : 9 a mikrorámom na troch stranách umožňuje vyťažiť maximum z dostupného
priestoru na obrazovke.
Postará sa o dokonalé konferencie
● Spolupracujte s krištáľovo čistým zvukom a obrazom na doposiaľ najlepšom konferenčnom displeji HP. Má
certifikáciu Skype for Business®, výsuvnú webovú kameru, konferenčné klávesové skratky, mikrofón, duálne
reproduktory a odborne vyladený zvuk Bang & Olufsen.
Prihláste sa úsmevom
● Pripojte tento displej k počítaču so systémom Windows 10 a aplikáciou Windows Hello a začnite si vychutnávať
jednoduché a bezpečné prihlasovanie. Integrovaná výsuvná infračervená webová kamera rozpozná vašu tvár a
automaticky vás prihlási, takže nemusíte manuálne zadávať heslo.
USB-C™ – cesta k maximálnej produktivite na počítači
● Pomocou jediného pripojenia USB-C™ na displeji môžete napájať1 stolný počítač HP Elite, notebook, konvertibilný
počítač alebo mobilné zariadenie a zároveň z neho prenášať video.
Funkcie
● Pripojte displej k najnovším periférnym zariadeniam a ďalším dôveryhodným produktom, ktoré vás sprevádzajú
od nepamäti, prostredníctvom rozhrania DisplayPort™ 1.2, podpory videa HDMI, dvoch vstupných a jedného
výstupného portu USB 3.0 na prenos údajov a rozhrania USB-C™ na prenos videa a napájanie zariadení.
● Webovú kameru môžete vysunúť a zasunúť jediným dotykom, aby nahrávala video len keď to naozaj chcete.
zatiaľ čo používateľom nastavený PIN kód aplikácie HP Display Assistant odradí potenciálnych zlodejov.
● Nakloňte displej tak, aby sa vám na ňom pracovalo pohodlne alebo ho úplne odstráňte zo stola a pripevnite ho
na stenu pomocou dodávanej montážnej konzoly VESA.
● Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou
zárukou. Ak chcete rozšíriť ochranu svojho produktu, vyberte si voliteľnú službu HP Care.
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Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

V4G46AA;

Farba produktu

Čierna a strieborná

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

86,36 cm (34")

Typ obrazovky

VA s podsvietením LED

Aktívna oblasť panela

797,22 x 333,72 mm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

300 cd/m²1

Pomer kontrastu

3000:1 statický; 5000000:1 dynamický2

Miera odozvy

6 ms sivá – sivá1

Aspect ratio (Pomer strán)

21:9

Natívne rozlíšenie

WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

antireflexný; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Používateľské ovládacie prvky

Používateľské ovládače

Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“)/ovládanie vstupu; OK/Auto; Napájanie; Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie obrazu; Ovládanie cez ponuku na
obrazovke; Spravovanie; Jazyk; Informácie; Ovládanie vstupu; Obnovenie nastavení z výroby

Vstupný signál

1 port DisplayPort™ 1.2 (s podporou HDCP); 1 port HDMI 2.0 (s podporou HDCP)

Porty a konektory

1 port USB 3.0 (dva vstupné); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájanie až do 60 W)1

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Trieda energetickej účinnosti: C; Aktívna oblasť panela: 797,22 x 333,72 mm; Spotreba energie v zapnutom režime: 66 W; Ročná spotreba energie: 97
kWh; Príkon (Pohotovostný režim): 0,38 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,26 W; Popis spotreby energie: 185 W (maximálne), 70 W (štandardne), 0,5
W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 80,98 x 39,53 x 10,24 cm
x V)
Hmotnosť

11,14 kg
(So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Sklon: -5 až +20°

Webová kamera

Integrovaná kamera s rozlíšením 720p HD, dvomi mikrofónmi a LED

Multimédiá

Štyri reproduktory, 7 W na kanál; Prémiový zvuk Bang & Olufsen

Osvedčenie a zhoda

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 (Austrália a Nový
Zéland); WEEE

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov3

Obsah balenia

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel HDMI; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače); Kábel USB; Kábel USB Type-C™; Kábel
DisplayPort; Montážny držiak VESA; Externý napájací adaptér; Skrutkovač typu L

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafický adaptér HP UHD
USB

Zvýšte svoju produktivitu rozšírením alebo zrkadlením počítača na displeji UHD pomocou grafického adaptéra HP UHD
USB.

Súprava bezpečnostného
zámku pre počítače HP
Business v2

Pomôžte predchádzať neoprávnenej manipulácii so šasi a zabezpečte svoj počítač a monitor v pracovných a verejných
priestoroch pomocou súpravy bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v2.

Sada DisplayPort káblov HP

Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

5-ročná štandardná
hardvérová podpora HP na
mieste pre monitor na
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: N2U81AA

Číslo produktu: N3R93AA

Číslo produktu: VN567AA

Číslo produktu: U7935E
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Zakrivený monitor HP EliteDisplay S340c s uhlopriečkou 86,4 cm (34")
Poznámky v krátkych správach
Až 60 W. Presné špecifikácie nájdete v časti týkajúcej sa výstupného výkonu v stručných špecifikáciách produktu. Počítač musí byť kompatibilný s výstupným výkonom monitora.
Dodávaná konzola nahrádza stojan a je vybavená montážnymi bodmi podľa štandardu VESA. Súprava na montáž sa predáva samostatne.
Predáva sa samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na
stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné
práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe
produktu HP.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Priemerný čas odozvy (sivá – sivá) produktu je v predvolenom nastavení 12,7 ms a v ponuke displeja ho možno skrátiť až na 6,1 ms.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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