Φύλλο δεδομένων

Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")
Απολαύστε απόλυτη συγκέντρωση

Βυθιστείτε ολοκληρωτικά στην
απόλυτα κομψή κυρτή οθόνη HP
Z38c. Η εμφάνιση συναντά τη
λειτουργικότητα με πεντακάθαρες,
πανοραμικές προβολές ώστε να
μπορείτε να παραμένετε
συγκεντρωμένοι στην εργασία σας.

Η ευρύτερη κυρτή οθόνη της HP
● Προβάλετε άνετα την εργασία σας στη μεγάλη κυρτή οθόνη 95,25 cm (37,5"). Βυθιστείτε ολοκληρωτικά στην
εμπειρία, με την ακτίνα 2.300 mm που προσαρμόζεται στο φυσικό σας οπτικό πεδίο. Η ιδανική θέση για χρήση
σε καθημερινή βάση.
Μία μεγάλη οθόνη. Ένας χώρος εργασίας χωρίς περιορισμούς.
● Δώστε χώρο στις μεγάλες ιδέες, με τον ευρύ λόγο διαστάσεων 21:9. Δείτε ολόκληρη την εργασία σας χωρίς τα
ενοχλητικά πλαίσια, σε μια εγκατάσταση δύο οθονών. Το ευρύ πεδίο προβολής ενισχύει την παραγωγικότητά
σας όταν εργάζεστε σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.
Το όραμά σας με κάθε λεπτομέρεια
● Δείτε κάθε πτυχή της δημιουργίας σας σε μια πεντακάθαρη ευρεία οθόνη 4K, με ανάλυση 3.840 x 1.6001. Με
βελτιστοποιημένη πυκνότητα pixel, τα εικονίδια και το κείμενο έχουν το ιδανικό μέγεθος ώστε να περνάτε
λιγότερο χρόνο κάνοντας περιστροφές και ζουμ και περισσότερο δημιουργώντας.
Χαρακτηριστικά
● Απολαύστε συναρπαστικά πανοραμικά οπτικά εφέ με τις ευρείες γωνίες της οθόνης 95,25 cm (37,5").
● Δείτε ολόκληρο το έργο σας με την εκπληκτική περιφερειακή δυνατότητα ανάγνωσης της κυρτής οθόνης με
ακτίνα 2.300 mm.
● Δείτε κάθε λεπτομέρεια της εργασίας σας, με ευκρινείς λεπτομέρειες με ευρεία ανάλυση 4K (3.840 x 1.600)1.
Με 111 pixel ανά ίντσα, το κείμενο και οι γραμματοσειρές είναι στο σωστό μέγεθος.
● Μεγιστοποιήστε την ορατότητα της περιοχής της οθόνης με το πλαίσιο micro edge 3 πλευρών.
● Προβάλετε σταθερά φωτεινές εικόνες ακριβείας σε ολόκληρη την οθόνη, με γωνίες προβολής έως 178°
οριζόντια/178° κατακόρυφα.
● Βρείτε την ιδανική θέση με ένα εύρος κατακόρυφης κλίσης από –5° έως +20°, εύρος περιστροφής από 45°
αριστερά έως 45° δεξιά και εύρος ρύθμισης ύψους 120 mm (4,7 ίντσες).
● Λιγότερα καλώδια. Λιγότερη ακαταστασία. Η σύνδεση USB-C™ παρέχει βίντεο, δεδομένα και τροφοδοσία 65 W
– όλα με ένα καλώδιο.
● Η τεχνολογία DisplayPort™, οι συνδέσεις HDMI, και όλα τα καλώδια περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό
για γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη σύνδεση σε κάθε συσκευή.
● Βασιστείτε στα εργοστασιακά βαθμονομημένα χρώματα από την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία
την οθόνη, για αξιόπιστη αντιστοίχιση χρωμάτων από οθόνη σε οθόνη και από εργασία σε εργασία.
● Το Z38c διαθέτει τυπικό προσαρμογέα τοποθέτησης VESA για τοποθέτηση σε βραχίονες οθονών.
● Η οθόνη εγγυημένα δεν εμφανίζει φωτεινά υποεικονοστοιχεία. Σε περίπτωση που εμφανίσει, η HP θα την
αντικαταστήσει.
● Μειώστε την ακαταστασία στο γραφείο σας αναρτώντας τον υπολογιστή mini με τον βραχίονα στερέωσης
υπολογιστή HP B500.
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Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")
Πίνακας προδιαγραφών

Αριθμός προϊόντος

Z4W65A4;

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

95,25 cm (37,5")

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Ενεργή περιοχή πίνακα

87,96 x 36,65 cm;

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Φωτεινότητα

300 cd/m²1

Λόγος αντίθεσης

1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική1

Ρυθμός απόκρισης

14 ms ενεργ./απενεργ.1

Λόγος διαστάσεων

21:9

Εγγενής ανάλυση

UWQHD+ (3.840 x 1.600 στα 60 Hz)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις

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

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Οθόνη BrightView; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα
προγραμματισμού από το χρήστη; Αντιστατική

Χειριστήρια

Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Τροφοδοσία

Σήμα εισόδου

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
με υποστήριξη HDCP

Θύρες και υποδοχές

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, παροχή ισχύος έως 65 W); 3 USB 3.01

Ισχύς εισόδου

Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργή περιοχή πίνακα: 87,96 x 36,65 cm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 64 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 93 kWh; Κατανάλωση ισχύος
(Αναμονή): 0,5 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,5 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 195 W (μέγιστη), 80 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή);
Ανάλυση οθόνης: UWQHD+ (3.840 x 1.600 στα 60 Hz)

Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ) 89,55 x 24,8 x 55,87 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β 89,55 x 10,42 x 39,95 cm
x Υ)
Βάρος

13,8 kg (Με βάση)

Εργονομικά χαρακτηριστικά

Κλίση: -5 έως +20°; Περιστροφή: 90°; Ύψος: 120 mm

Πιστοποίηση και
συμμόρφωση

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία; ErP; cTUVus; CoC Μεξικό; MSIP; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8); BIS

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο2

Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο HDMI; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης;
Καλώδιο USB Type-C™; Καλώδιο DisplayPort™ 1.2

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Βραχίονας στερέωσης
υπολογιστή HP B500

Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με το Βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B500, που παρέχει δυνατότητα
σύνδεσης σταθμού εργασίας HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από
επιλεγμένες οθόνες HP Z 2017 και 2018.1

Αριθμός προϊόντος: 2DW52AA

Επιτόπια υποστήριξη υλικού
οθόνης ΗΡ 3D με απόκριση
την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U8KY4E
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Κυρτή οθόνη HP Z38c 95,25 cm (37,5")
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1
2
3

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Οι βραχίονες στερέωσης είναι προαιρετικοί και πωλούνται ξεχωριστά.
Ο βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B500 πωλείται ξεχωριστά.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
1
2
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