גיליון נתונים

צג מעוגל  HP Z38cבגודל  95.25ס"מ ) 37.5אינץ'(
התרכז בעבודה שלך

צלול לתוך עולם של אלגנטיות רחבה עם
המסך המעוגל של  .HP Z38cצורה
פוגשת פונקציונליות עם תצוגות
פנורמיות חדות המאפשרות לך להתמקד
בעבודה שלך.

הצג המעוגל הרחב ביותר של HP
● צפה בעבודתך בנוחות על המסך המעוגל הרחב בגודל  95.25ס"מ ) 37.5אינץ'( באלכסון .חוש את ההתמכרות עם רדיוס של 2300
מ"מ המתאים לשדה הראייה הטבעי שלך .זוהי התנוחה הנוחה ביותר לשימוש של לילות כימים.

מסך רחב אחד שטח עבודה אחד ללא הפרעות
● הענק לרעיונות גדולים חופש פעולה בתוך יחס גובה-רוחב של  .21:9צפה בפרוייקט שלך בשלמותו ללא המסגרות מסיחות הדעת
בתצורה של מסך כפול .אזור צפייה אחד רחב מסייע לך להישאר פרודוקטיבי יותר בעת עבודה עם יישומים מרובים.

החזון שלך בפירוט מושלם
● ראה כל היבט של היצירה שלך ברזולוציה ברורה וחדה עם רוחב של  .1,6001 x 3840 - 4Kעם צפיפות פיקסלים ממוטבת ,הסמלים
והטקסט שלך הם בגודל האידיאלי ,כך שתוכל לבזבז פחות זמן בגלילה לצדדים ושינויי מרחק ולהשקיע יותר זמן ביצירה.
כולל
●
באפשרותך ליהנות מתצוגות פנורמיות מרהיבות עם זוויות הצפייה הרחבות של מסך בגודל  95.25ס"מ ) 37.5אינץ'( באלכסון.
●
צפה בפרוייקט שלך בשלמותו עם קריאות היקפית מדהימה של המסך המעוגל ברדיוס של  2300מ"מ.
● ראה כל היבט בפרוייקט שלך בפירוט חד עם רזולוציה ברוחב של  .1,6001 x 3840 - 4Kעם  111פיקסלים לאינץ' ,הטקסט והגופנים
שלך מופיעים בדיוק בגודל הנכון.
●
הגדל ככל הניתן את נראות אזור המסך עם קצוות מיקרו ב -3צדדים.
●
ראה תמונות מדויקות וחדות באופן עקבי לרוחב המסך כולו עם זוויות צפייה של עד  178°אופקית 178°/אנכית.
● מצא את התצורה המושלמת עם טווח הטיה של  –5°עד  +20°מעלות אנכית ,טווח סיבוב של  45°שמאלה עד  45°ימינה ,וטווח
כוונון גובה של  120מ"מ ) 4.7אינץ'(.
●
פחות כבלים .פחות אי-סדר .חיבור  ™The USB-Cמספק וידאו ,נתונים ומתח של  65וואט  -הכל באמצעות כבל אחד.
●
 ,™DisplayPortחיבורי  HDMIוכל הכבלים מצורפים כסטנדרט כדי שתוכל להגדיר במהירות ולהתחבר בקלות לכל התקן.
●
כבר מההפעלה הראשונה תוכל לסמוך על צבע שעבר כיול על ידי היצרן ,לקבלת צבע אמין על-גבי כל צג ובכל פרוייקט.
●
 Z38cהוא בעל מתאם תלייה סטנדרטי של  VESAלתלייה על זרוע לצג.
●
מובטח לך שהמסך שלך לא יסבול מפגמים של תת-פיקסלים בהירים ,או ש HP-תחליף אותו.
●
פנה את שולחן העבודה שלך על-ידי הרכבת מחשב ה Mini PC-שלך עם מסגרת התלייה למחשב .HP B500
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צג מעוגל  HP Z38cבגודל  95.25ס"מ ) 37.5אינץ'(
טבלת מפרטים

מספר מוצר

;Z4W65A4

גודל תצוגה )באלכסון(

 95.25ס"מ ) 37.5אינץ'(

אזור לוח פעיל

 36.65 x 87.96ס"מ;

צבע מוצר

סוג תצוגה

זווית צפייה

בהירות

שחור

 IPSעם תאורת  LEDאחורית
 178°אופקי;  178°אנכי
300 cd/m²1

יחס ניגודיות

 1,000:1סטטי;  50,00000:1דינמי

יחס רוחב-גובה

21:9

יחס תגובה

רזולוציה טבעית

1

זמן הפעלה/כיבוי של  14אלפיות השניה

1

 1,600 x 3840) UWQHD+בתדר  60הרץ(

רזולוציות נתמכות

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

פקדים למשתמש

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; תפריט; הפעלה

יציאות ומחברים

™ ,DisplayPort 1.2) USB Type-Cאספקת מתח של עד  65ואט(;  3יציאות USB 3.01

צריכת מתח

אזור לוח פעיל 36.65 x 87.96 :ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל 64 :ואט; צריכת האנרגיה השנתית 93 :קוט"ש; צריכת מתח )מצב המתנה( 0.5 :וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי(:
 0.5וואט; תיאור צריכת מתח 195 :ואט )מרבי( 80 ,ואט )אופייני( 0.5 ,ואט )המתנה(; רזולוציית מסך 1,600 x 3840) UWQHD+ :בתדר  60הרץ(

מאפייני תצוגה

אות קלט

מתח במבוא

ממדים כולל מעמד )ר  xע  xג(

ממדים ללא מעמד )ר  xע  xג(
משקל

מאפיינים ארגונומיים
אישור ותאימות

סביבתי

תכולת האריזה
אחריות

ציפוי נגד בוהק; לוח  ;BrightViewטכנולוגיית  ;In Plane Switchingבחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש;
אנטי-סטטי;
יציאת  ;DisplayPort™ 1.2יציאת HDMI 2.0
עם תמיכה מHDCP-
מתח כניסה 100 :עד  240וולט AC

 55.87 x 24.8 x 89.55ס"מ

 39.95 x 10.42 x 89.55ס"מ
 13.8ק"ג )עם מעמד(

הטיה -5° :עד  ;+20°סיבוב ;90° :גובה 120 :מ"מ

 ICES; EAC; MEPS ;VCCI; WEEE ;TUV-S ;KC; PSB; SEPA ;BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307וייטנאם;  MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד; ;ErP
 ;cTUVusמקסיקו ) ;CoC); MSIPאישור  Windows 8.1 ,Windows 10) Microsoft WHQLוWindows 8); BIS-

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

2

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIתקליטור )כולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; פוסטר להתקנה מהירה; כבל ™ ;USB Type-Cכבל DisplayPort™ 1.2

אחריות מוגבלת ל 3-שנים הכוללת  3שנות שירות עבור חלקים ועבודה .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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צג מעוגל  HP Z38cבגודל  95.25ס"מ ) 37.5אינץ'(
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תושבת תלייה למחשבי HP
B500

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי  HP B500שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של ,HP
מחשב שולחני  HP Chromebox ,HP Miniאו  HP Thin Clientנבחר ישירות מאחורי צגי  2017ו 2018 HP Z-נבחרים1.

תמיכה של  HPבחומרה של צג
תלת-ממדי באתר הלקוח ,ביום
העבודה הבא ,למשך  5שנים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה
ניתנת לפתרון מרחוק.

מספר מוצר2DW52AA :

מספר מוצרU8KY4E :
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צג מעוגל  HP Z38cבגודל  95.25ס"מ ) 37.5אינץ'(
הערות שוליים להעברת הודעות

] [1כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2זרועות תלייה הן אופציונליות ונמכרות בנפרד.
 3מסגרת התלייה למחשב  HP B500נמכרת בנפרד.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

] [1כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ,HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 2ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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