Specifikace

95,25cm (37,5“) prohnutý monitor HP Z38c
Ponořte se do své práce

Nechte se zcela pohltit
podmanivou elegancí prohnutého
monitoru HP Z38c. Forma
skloubená s funkčností v podobě
křišťálově čistých, panoramatických
obrazů, se kterými se můžete
snadno soustředit na svou práci.

Nejširší prohnutý monitor HP
● Pohodlně si zobrazte svou práci na velkém 95,25cm (37,5“) prohnutém monitoru. Poloměr prohnutí 2 300 mm,
odpovídající vašemu přirozenému zornému poli, vás naprosto obklopí. Je to váš spolehlivý pomocník pro
každodenní použití.
Jedna velká obrazovka. Jeden ucelený pracovní prostor.
● Dejte volný průchod skvělým nápadům na displeji s poměrem stran 21 : 9. Zobrazte si celý projekt bez rušivých
rámečků uprostřed obrazu složeného ze dvou monitorů. Jedna velká obrazová plocha usnadňuje práci ve více
aplikacích současně.
Vaše vize v perfektních detailech
● Prohlédněte si každičký detail svého díla v křišťálově čistém rozlišení 4K, 3 840 x 1 600 pixelů1. Díky
optimalizované hustotě pixelů jsou ikony a text zobrazovány v ideální velikosti, abyste se mohli věnovat kreativní
práci, spíše než posouvání a přibližování obsahu.
Funkce
● Těšte se na pronikavé panoramatické vjemy zobrazované na 95,25cm (37,5“) displeji s širokými pozorovacími
úhly.
● Zobrazte celý svůj projekt se skvělou periferní viditelností na obrazovce s poloměrem prohnutí 2 300 mm.
● Prohlížejte každičkou část svého projektu v ostrých detailech s rozlišením 4K (3 840 x 1 600)1. 111 pixelů na
palec zobrazí text a písmo v té správné velikosti.
● Minimální rámeček kolem 3 stran displeje poskytuje opravdu velkou zobrazovací plochu.
● S pozorovacími úhly až 178° vodorovně i svisle budete vždy sledovat konzistentně přesné a jasné obrázky po
celé obrazovce.
● Najděte si ideální nastavení s možností svislého náklonu v rozsahu -5 až +20°, otočení v rozsahu 45° vlevo či
vpravo a výškového nastavení v rozsahu 120 mm (4,7“).
● Méně kabelů. Méně nepořádku. Připojení USB-C™ obslouží přenos videa, dat a napájení 65 W – to vše v jediném
kabelu.
● Standardní výbava zahrnuje porty DisplayPort™ a HDMI plus všechny kabely, abyste monitor mohli rychle
zprovoznit a snadno se připojit k potřebným zařízením.
● Spolehněte se na továrně kalibrované zobrazení barev hned při prvním spuštění, které vám zajistí spolehlivé
podání barev na různých monitorech a u všech projektů.
● Monitor Z38c je vybaven standardním montážním adaptérem VESA pro montáž na ramena pro uchycení
monitoru.
● Společnost HP na monitor poskytuje záruku nulové vady světlých pixelů, v opačném případě zajistí jeho výměnu.
● Usaďte svůj mini počítač do montážního držáku HP B500 PC a získejte úhlednou pracovní plochu.
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95,25cm (37,5“) prohnutý monitor HP Z38c
Tabulka s technickými údaji

Číslo produktu

Z4W65A4;

Barva produktu

Černá

Velikost displeje (úhlopříčka) 95,25 cm (37,5“)
Typ monitoru

IPS s LED podsvícením

Aktivní oblast panelu

87,96 x 36,65 cm;

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Jas

300 cd/m²1

Kontrastní poměr

1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický1

Poměr odezvy

14 ms (zap/vyp)1

Poměr stran

21 : 9

Nativní rozlišení

UWQHD+ (3 840 x 1 600 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišení

800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3 840 x 1 600; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 080; 1 920 x 1 600; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1
600 x 900; 1 600 x 1 200; 1 440 x 900; 1 280 x 720; 1 280 x 1 024; 1 024 x 768

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Panel BrightView; Technologie IPS; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné;
Antistatická úprava

Uživatelské ovládací prvky

Jas; Ovládání barev; Kontrast; Ovládání obrazu; Informace; Ovládání vstupů; Jazyk; Správa; Nabídka; Napájení

Vstupní signál

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

Porty a konektory

1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájení až 65 W); 3 porty USB 3.01

Příkon

Vstupní napětí: 100 až 240 V stř.

Spotřeba energie

Aktivní oblast panelu: 87,96 x 36,65 cm; Spotřeba energie při zapnutém režimu: 64 W; Roční spotřeba energie: 93 kWh; Spotřeba energie (Pohotovostní
režim): 0,5 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,5 W; Spotřeba energie, popis: 195 W (maximální), 80 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim); Rozlišení
obrazovky: UWQHD+ (3 840 x 1 600 při 60 Hz)

Rozměry s podstavcem
(V x Š x H)

89,55 x 24,8 x 55,87 cm

Rozměry bez podstavce
(V x Š x H)

89,55 x 10,42 x 39,95 cm

Hmotnost

13,8 kg (Se stojanem)

Ergonomické funkce

Náklon: -5 až +20°; Otočení: 90°; Výška: 120 mm

Certifikace a soulad
s předpisy

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrálie a Nový
Zéland); ErP; cTUVus; CoC (Mexiko); MSIP; Certifikace Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8); BIS

Ekologické informace

Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů2

Co je obsaženo v krabici

Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel HDMI; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); Leták rychlého nastavení; Kabel USB Type
C™; Kabel DisplayPort™ 1.2

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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95,25cm (37,5“) prohnutý monitor HP Z38c
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Montážní držák HP B500 PC

Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP B500 PC, který vám umožní připojit pracovní stanici HP, stolní
počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z monitorů HP Z 2017 a
2018.1

Číslo produktu: 2DW52AA

5 let hardwarové podpory
HP pro 3D monitory s reakcí
následující pracovní den v
místě instalace

Získejte pro své zařízení pětiletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Číslo produktu: U8KY4E
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95,25cm (37,5“) prohnutý monitor HP Z38c
Poznámky pod čarou se zprávami
1
2
3

Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
Montážní ramena jsou volitelné příslušenství, které se prodává samostatně.
Montážní držák HP B500 PC se prodává samostatně.

Technické specifikace zřeknutí
1
2

Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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