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Buet HP Z38c-skærm på 95,25 cm (37,5")
Fordyb dig i arbejdet

Fordyb dig fuldstændigt i den
buede HP Z38c-skærms enorme
elegance. Form møder funktion
med skarpe, panoramiske
visninger, så du kan fokusere på dit
arbejde.

HP's bredeste buede skærm
● Komfortabelt overblik over dit arbejde på den store, buede skærm på 95,25 cm (37,5"). Du bliver helt opslugt
med en 2300-mm radius, der passer til dit naturlige synsfelt. Den perfekte stilling – dag ud og dag ind.
Én stor skærm. Ét sammenhængende arbejdsområde.
● Der er plads til alle de store ideer med 21:9-billedformatet. Du kan se hele projektet uden distraherende rammer,
når du bruger to skærme. Med ét stort skærmområde kan du være mere produktiv, når du arbejder i flere
programmer.
Din vision bliver til detaljeret perfektion
● Du kan se alle sider af dit projekt med krystalklar 4K-opløsning på den brede skærm (3840 x 1600)1. Med
optimeret pixeltæthed får ikoner og tekst den ideelle størrelse, så du kan bruge mindre tid på panorering og
zoom og mere tid på at være kreativ.
Fremhævede funktioner
● Oplev flotte panoramabilleder med brede synsvinkler på den store skærm på 95,25 cm (37,5").
● Hele dit projekt vises med en fantastisk ydelighed på den buede skærm med en radius på 2300 mm.
● Alle nuancer af dit projekt vises med skarpe detaljer i 4K-opløsning (3840 x 1600)1. Med 111 pixels pr. tomme
har tekst og skrifttyper den helt rigtige størrelse.
● Skærmområdet optimeres med meget smalle kanter på 3 sider.
● Du kan altid se nøjagtige og klare billeder på hele skærmen med en synsvinkel på op til 178 ° vandret og 178 °
lodret.
● Find den perfekte opsætning med justerbar hældning på – 5 ° til + 20 °, drejning på 45 ° til venstre og 45 ° til
højre og justerbar højde op til 120 mm (4,7").
● Færre kabler. Mindre rod. USB-C™-forbindelsen leverer video, data og 65 W strøm – alt sammen via ét kabel.
● DisplayPort™, HDMI-stik og alle kabler leveres som standard, så du hurtigt kan konfigurere og tilslutte en hvilken
som helst enhed.
● Du kan regne med fabrikskalibreret farve fra første gang, du tænder, samt stabil farvegengivelse på alle
skærmene og fra projekt til projekt.
● Z38c har en standardadapter til VESA-montering på skærmarme.
● Skærmen leveres med en garanti for, at den ikke har nogen lyse subpixeldefekter. HP ombytter den, hvis den
aligevel har sådanne fejl.
● Du kan slippe for roderiet på skrivebordet ved at montere din mini-pc vha. HP B500 PC-monteringsbeslaget.
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Buet HP Z38c-skærm på 95,25 cm (37,5")
Specifikationstabel

Produktnummer

Z4W65A4;

Produktfarve

Sort

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

95,25 cm (37,5")

Skærmtype

IPS med lysdiodebaglys

Panelets aktive område

87,96 x 36,65 cm;

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsforhold

14 ms (til/fra)1

Højde-bredde-forhold

21:9

Oprindelig opløsning

UWQHD + (3840 x 1600 ved 60 Hz)

Understøttede opløsninger

800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x
900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Skærmegenskaber

Refleksfri; BrightView-skærm; IPS-teknologi (In-plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan
programmeres af brugeren; Antistatisk

Brugerbetjening

Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Billedstyring; Oplysninger; Inputstyring; Sprog; Administration; Menu; Tænd/sluk

Indgangssignal

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
understøtter HDCP

Porte og stik

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strømforsyning op til 65 W); 3 USB 3.01

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Strømforbrug

Panelets aktive område: 87,96 x 36,65 cm; Strømforbrug i tændt tilstand: 64 W; Årligt energiforbrug: 93 kWh; Strømforbrug (Standby): 0,5 W;
Strømforbrug (tilstanden fra): 0,5 W; Strømforbrug: 195 W (maksimum), 80 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: UWQHD + (3840 x 1600 ved 60
Hz)

Mål inklusive stander (B x D x 89,55 x 24,8 x 55,87 cm
H)
Mål uden stander (B x D x H)

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

Vægt

13,8 kg (Med fod)

Ergonomiske egenskaber

Vippefunktionalitet: -5 til +20 °; Drejning: 90 °; Højde: 120 mm

Certificering og
overensstemmelser

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien og New
Zealand; ErP; cTUVus; Mexico CoC; MSIP; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 og Windows 8); BIS

Miljøansvar

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig2

Kassens indhold

Skærm; Vekselstrømsledning HDMI-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti, drivere); Installationsvejledning; USB Type-C™-kabel; DisplayPort™
1.2-kabel

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Buet HP Z38c-skærm på 95,25 cm (37,5")
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP
B500-pc-monteringsbøjle

Du kan tilpasse løsning efter dine behov med en HP B500-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din
HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og
2018 HP Z-skærme.1

Produktnummer: 2DW52AA

HP's 5-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
3D-skærme

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U8KY4E
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Fodnoter
1
2
3

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
Monteringsarmene er valgfri og sælges separat.
HP B500 PC-monteringsbeslag sælges separat.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1Alle
2

specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
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