Podatkovni list

34-palčni (86,4-cm) ukrivljeni monitor HP
EliteDisplay S340c
Sledite krivulji za osupljivo sodelovanje

Na HP-jevem prvem ukrivljenem
zaslonu HP EliteDisplay S340c s
potrdilom Skype for Business® se
lahko lotite vsake naloge in
dvignete lestvico za sodelovanje.
Na izjemno širokem zaslonu QHD
lahko vodite sestanke ter
prikazujete predstavitve in
preglednice. S pojavno spletno
kamero, mikrofonom in zvokom
Bang & Olufsen vodite konference
s slogom.

Pripravite se na občudovanje
● Zagotovite si izjemno tanki zaslon QHD, ki bo zvezda vsake mize. Z ukrivljenim zaslonom z izjemno diagonalo
86,36 cm (34 palcev), razmerjem stranic 21 : 9 in mikro robovi na treh straneh, ki se ne more primerjati z
nobenim drugim HP-jim poslovnim zaslonom, lahko kar najbolje izkoristite razpoložljiv prostor zaslona.
Vodite popolno konferenco
● Na HP-jevem najboljšem konferenčnem zaslonu do zdaj lahko sodelujete s kristalno jasnim zvokom in sliko.
Vključuje potrdilo Skype for Business®, pojavno spletno kamero, konferenčne bližnjična tipke, mikrofon, dva
zvočnika in zvok, ki so ga nastavili strokovnjaki podjetja Bang & Olufsen.
Prijavite se z nasmehom
● Pri povezavi zaslona z računalnikom z operacijskim sistemom Windows 10 s funkcijo Windows Hello so na voljo
preproste in varne prijave. Vgrajena pojavna spletna kamera z infrardečim tipalom prepozna vaš obraz in vas
samodejno prijavi prek funkcije prepoznavanja obrazov, zato ni potreben ročen vnos gesla.
USB-C™ – način za popolno storilnost računalnika
● Prek enega samega priključka USB-C™ na zaslonu je mogoče napajanje1 in prikazovanje videoposnetkov iz
namiznega računalnika, prenosnika, s tablico kombiniranega prenosnega računalnika ali mobilne naprave HP
Elite.
Posebnosti
● S podporo za video prek priključkov DisplayPort™ 1.2 in HDMI, dvema priključkoma USB 3.0 za prenos v smeri
navzgor in enim navzdol za podatke ter priključkom USB-C™ za video in napajanje se povežite z najnovejšimi in
najboljšimi zunanjimi napravami ter dolgoletnimi sodelavci, ki jim najbolj zaupate.
● Odprite in zaprite pojavno spletno kamero z enim samim dotikom, da pošilja video samo takrat, ko to želite, in
preprečite krajo z uporabniško določeno kodo PIN v orodju HP Display Assistant.
● S prilagodljivim nagibom poiščite najudobnejši položaj ali pa namestite zaslon na steno s priloženim nosilcem za
montažo VESA.
● Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo. Za
dodatno zaščito lahko izberete dodatno storitev HP Care.
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34-palčni (86,4-cm) ukrivljeni monitor HP EliteDisplay S340c
Tabela specifikacij

Številka izdelka

V4G46AA;

Barva izdelka

Črno-srebrn

Velikost zaslona (diagonala)

86,36 cm (34 palcev)

Vrsta prikaza

VA s osvetlitvijo LED od zadaj

Aktivno območje plošče

797,22 x 333,72 mm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

3000 : 1 statično; 5000.000 : 1 dinamično2

Razmerje odzivov

6 ms (iz sive v sivo)1

Razmerje širine/višine

21 : 9

Privzeta ločljivost

WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; uporabniški kontrolniki

Nadzor uporabnika

Menu (Meni); minus (»–«); plus (»+«)/kontrolnik vnosa; OK/Auto (V redu/Samodejno); Power (Vklop/izklop); Brightness (Svetlost); Contrast (Kontrast); Color
Control (Upravljanje barv); Image Control (Upravljanje slike); OSD Control (Upravljanje menija OSD); Management (Upravljanje); Language (Jezik);
Information (Informacije); Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Factory Reset (Ponastavitev tovarniških nastavitev)

Vhodni signal

1 priključek DisplayPort™ 1.2 (s podporo za HDCP); 1 priključek HDMI 2.0 (s podporo za HDCP)

Vrata in priključki

1 priključek USB 3.0 (dva za priklop naprav); 1 priključek USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napajanje do 60 W)1

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Razred energetske učinkovitosti: C; Aktivno območje plošče: 797,22 x 333,72 mm; Poraba energije med delovanjem: 66 W; Letna poraba energije: 97 kWh;
Poraba energije (V pripravljenosti): 0,38 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,26 W; Poraba energije – opis: 185 W (največ), 70 W (običajno), 0,5 W
(stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

11,14 kg
(S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +20°

Spletna kamera

Vgrajeni zaslon z ločljivostjo HD 720p z dvema mikrofonoma in osvetlitvijo LED

Večpredstavnost

Štirje zvočniki, 7 W na kanal; vrhunski zvok Bang & Olufsen

Certifikat in skladnost

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 (Avstralija, Nova
Zelandija); WEEE

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi3

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel HDMI; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); kabel USB; kabel USB Type-C™; kabel DisplayPort;
namestitveni nosilec VESA; zunanji napajalnik; izvijač vrste L

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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34-palčni (86,4-cm) ukrivljeni monitor HP EliteDisplay S340c
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Grafična kartica HP UHD USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafičnim vmesnikom HP UHD USB povečajte storilnost.

Komplet varnostne
ključavnice za poslovne
računalnike HP v2

Pomagajte preprečiti posege v ohišje in zaščitite računalnik in zaslon na delovnih mestih in javnih prostorih s kompletom
varnostne ključavnice za HP-jeve poslovne računalnike v2.

Komplet kablov HP
DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila monitorja
na kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: N2U81AA

Številka izdelka: N3R93AA

Številka izdelka: VN567AA

Številka izdelka: U7935E
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34-palčni (86,4-cm) ukrivljeni monitor HP EliteDisplay S340c
Opombe k sporočilom
Do 60 vatov. Za natančne tehnične podatke glejte razdelek »Izhodna moč« v dokumentu s kratkimi tehničnimi podatki izdelka; računalnik mora biti združljiv z izhodno močjo monitorja.
Priloženi nosilec nadomešča stojalo za montažo in vključuje vzorec VESA. Oprema za montažo je naprodaj ločeno.
Naprodaj posebej. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so
določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno
zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
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Tehnične specifikacije zanikanja
1
2
3

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Privzet povprečen odzivni čas izdelka za spremembo iz sive v sivo je 12,7 ms in ga lahko na zaslonskem meniju prilagodite celo na 6,1 ms.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizkih količin halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizkih količin halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/monitors

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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