Veri sayfası

HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34") Kavisli Monitör
Nefes kesen işbirliği için kıvrımlarını takip edin

HP'nin ilk Skype for Business®
sertifikalı kavisli ekranı, HP
EliteDisplay S340c ile günlük
görevlerin üstesinden gelin ve
işbirliğini günlük işlerin ötesine
taşıyın. Ekstra geniş QHD ekranda
çevrimiçi toplantılar, sunumlar ve
elektronik tablolar arasında gidip
gelin. Açılır web kamerası, mikrofon
ve Bang & Olufsen Ses Sistemi ile
tarz içinde konferans yapın.

Aksaklıklara son verin
● Her masada yıldız gibi parlayacak ultra ince bir QHD ekrana sahip olun. HP iş amaçlı ekranlar arasında rakipsiz
olan bu olağanüstü 86,36 cm (34") diyagonal kavisli ekran, 21:9 en boy oranı ve üç taraflı mikro kenarlarıyla
mevcut ekran alanından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.
Mükemmel konferanslar sizi bekliyor
● HP'nin en iyi konferans ekranında kristal netliğinde ses ve görüntülerle işbirliği yapın. Skype for Business®
sertifikalıdır ve açılır web kamerasına, konferans kısayol tuşlarına, mikrofona, çift hoparlöre ve ustalıkla
ayarlanmış Bang & Olufsen ses sistemine sahiptir.
Gülümsemenizle oturum açın
● Windows Hello özellikli Windows 10 bilgisayarınıza ekranınızı bağladığınızda basit, güvenli oturumlara merhaba
deyin. IR özellikli tümleşik açılır web kamerası yüzünüzü tanır ve elle parola girilmesi gerekmeden yüz tanımayla
otomatik olarak oturum açmanızı sağlar!
Eksiksiz bilgisayar üretkenliği için tam size uygun USB-C™
● Ekranda tek bir USB-C™ bağlantı noktasıyla HP Elite masaüstü, dizüstü, dönüştürülebilir veya mobil aygıtınızdan
güç1 ve video elde edin.
Özellikler
● Uzun süredir güvenilir dostunuz olan DisplayPort™ 1.2 ve HDMI video desteğinin yanı sıra veri için iki aşağı akış ve
bir yukarı akış USB 3.0 ve video ile güç için USB-C™ ile en yeni ve harika çevre birimleriyle bağlanın.
● Web kamerasını tek bir dokunuşla açıp kapatarak yalnızca istediğinizde video göndermesini sağlayın; HP Display
Assistant'ın kullanıcı tarafından belirlenen PIN'i ile hırsızlığı önleyin.
● Konfor alanınız bulmak için ayarlanabilir eğimi kullanın veya dahili VESA montaj bağlantı parçasıyla ekranın
masadan kaldırıp duvara monte edin.
● Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Korumanızı daha
ileriye taşımak için isteğe bağlı bir HP Care hizmeti seçin.
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HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34") Kavisli Monitör
Teknik Özellikler Tablosu

Ürün numarası

V4G46AA;

Ürün rengi

Siyah ve Gümüş

Monitör boyutu (diyagonal)

86,36 cm (34")

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı VA

Etkin Panel Alanı

797,22 x 333,72 mm;

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Parklaklık

300 g/m²1

Kontrast oranı

3000:1 statik; 5000000:1 dinamik2

Yanıt Oranı

6 ms griden griye1

En boy oranı

21:9

Gerçek çözünürlük

WQHD (60 Hz'de 3440 x 1440)

Desteklenen çözünürlükler

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

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arkadan Aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Kullanıcı denetimleri

Kullanıcı denetimleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") /Giriş Denetimi; Tamam/Otomatik; Güç; Parlaklık; Kontrast; Renk Denetimi; Görüntü Denetimi; OSD Denetimi; Yönetim; Dil; Bilgi;
Giriş Denetimi; Fabrika Ayarları

Giriş sinyali

1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP desteği ile); 1 HDMI 2.0 (HDCP desteği ile)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 3.0 (iki aşağı akış); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, 60 W'a varan güç sunumu)1

Giriş gücü

Giriş voltajı: 100 - 240 VAC

Güç tüketimi

Enerji verimlilik sınıfı: C; Etkin Panel Alanı: 797,22 x 333,72 mm; Açık modda güç tüketimi: 66 W; Yıllık enerji tüketimi: 97 kWh; Güç tüketimi (Bekleme): 0,38
W; Güç tüketimi (kapalı modda): 0,26 W; Güç Tüketimi tanımı: 185 W (maksimum), 70 W (tipik), 0,5 W (bekleme); Ekran çözünürlüğü: WQHD (60 Hz'de 3440
x 1440)

Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)

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

Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x 80,98 x 39,53 x 10,24 cm
G x D)
Ağırlık

11,14 kg
(Ayaklı)

Ergonomik özellikler

Eğim Açısı: -5 - +20°

Web kamerası

Çift mikrofonlu ve LED ekranlı 720p tümleşik HD

Çoklu ortam

Dört hoparlör, kanal başına 7 W; Birinci sınıf Bang & Olufsen ses sitemi

Belgeler ve Uyumluluk

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; Avustralya-Yeni Zelanda
MEPS; AEEE

Çevre koruma

Arsenik içermeyen ekran camı; Civa içermeyen ekran arka ışıkları; Düşük halojen3

Kutudakiler

Monitör; AC güç kablosu; HDMI kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler içerir); USB kablosu; USB Type-C™ kablosu; DisplayPort kablosu; Vesa
montaj bağlantı parçası; Harici güç adaptörü; L tipi tornavida

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34") Kavisli Monitör
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP UHD USB Grafik Kartı
Adaptörü

HP UHD USB Grafik Adaptörüyle masaüstünüzü bir UHD ekrana genişleterek veya yansıtarak verimliliğinizi artırın.

HP İş Bilgisayarı Güvenlik
Kilidi v2 Takımı

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v2 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz
müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.

HP DisplayPort Kablo Takımı

Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar.

HP 5 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Standart Monitör
Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: N2U81AA

Ürün numarası: N3R93AA

Ürün numarası: VN567AA

Ürün numarası: U7935E
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HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34") Kavisli Monitör
Mesaj Altbilgileri
En fazla 60 Watt. Kesin belirtimler için ürünün Özel Belirtimler belgesindeki Güç Çıkışı bölümüne bakın, bilgisayar monitörün güç çıkışıyla uyumlu olmalıdır.
Dahili bağlantı parçası montaj ayağının yerine geçer VESA düzenine sahiptir. Montaj donanımı ayrı satılır.
Ayrı satılır. HP Care Pack için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve
HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1
2
3

Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Griden griye Ortalama Yanıt Süresi varsayılan olarak 12,7 ms'dir ve ekran menüsünden 6,1 ms kadar düşük bir düzeye ayarlanabilir.
Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/monitors

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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