Adatlap

HP Z38c 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt
kijelző
Merüljön bele a munkájába

Adja át magát a széles, elegáns HP
Z38c ívelt kijelző nyújtotta magával
ragadó élménynek. Ezzel a
megjelenést és funkcionalitást
ötvöző kristálytiszta
panorámakijelzővel zavaró
tényezők nélkül koncentrálhat
munkájára.

A HP legszélesebb ívelt képernyője
● A nagyméretű, 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt képernyőn kényelmesen átláthatja munkáját. A
2300 mm-es görbületi sugarú kijelző a természetes látóteréhez illeszkedve nyújt magával ragadó élményt.
Tökéletes a mindennapi használathoz.
Egyetlen nagy méretű képernyő. Egyetlen megszakítás nélküli munkaterület.
● Adjon teret nagyszabású ötleteinek a széles, 21:9 oldalarány segítségével. Tekintse át a teljes projektet két
kijelző összeérő kereteinek zavaró hatása nélkül. Egyetlen nagy képernyőn hatékonyabban dolgozhat egyszerre
több alkalmazással.
Az Ön elképzelései, tökéletes részletességgel
● Munkája minden egyes részletét megszemlélheti a kristálytiszta, 4K, 3840x1600 felbontású képernyőn.1 Az
optimalizált pixelsűrűségnek köszönhetően ikonjai és szövegei ideális méretűek, így a gyakori pásztázási és
nagyítási műveletek helyett a munkájára összpontosíthat.
Szolgáltatások
● A 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú, széles betekintési szögű kijelző lenyűgöző panorámanézeteket
biztosít.
● Tekintse át teljes projektjét a hihetetlen perifériás olvashatóságot biztosító, 2300 mm görbületi sugarú ívelt
képernyőn.
● A 4K (3840 x 1600) felbontásnak1 köszönhetően munkája legapróbb részleteit is megszemlélheti. A 111
képpont/hüvelykes kijelzőn a szöveg és a betűtípusok mérete mindig tökéletes.
● A három oldalán hajszálvékony kerettel ellátott kijelzővel maximálisan kihasználja a képernyőterületet.
● Mindig pontos és tiszta képet láthat a teljes kijelzőn a 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szögnek
köszönhetően.
● Találja meg az Önnek legmegfelelőbb beállítást: a képernyő –5° és + 20° között dönthető, 45°-kal forgatható
jobbra és balra is, magassága pedig 120 mm-es (4,7 hüvelykes) tartományban állítható.
● Kevesebb kábel. Kisebb felfordulás. Az USB-C™ csatlakozás biztosítja a video- és adatátvitelt, valamint a 65
W-os áramellátást – egyetlen kábelen keresztül.
● A gyárilag biztosított DisplayPort™- és HDMI-csatlakozóknak, valamint kábeleknek köszönhetően gyorsan és
egyszerűen csatlakozhat bármilyen eszközhöz.
● A gyárilag kalibrált színskála már az első bekapcsoláskor megbízható színmegjelenítést biztosít a kijelzőkön,
minden projekt során.
● A Z38c szabványos VESA-rögzítőadapterrel rendelkezik a monitorkarokhoz való rögzítéshez.
● Képernyője garantáltan mentes a világos alpixelhibáktól – ha mégis ilyet tapasztal, a HP kicseréli.
● Szabadítson fel helyet íróasztalán – rögzítse miniszámítógépét a HP B500 PC monitorrögzítővel.
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HP Z38c 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt kijelző
Műszaki jellemzők táblázata

Termékszám

Z4W65A4;

Termékszín

Fekete

Képernyőméret (átlós)

95,25 cm (37,5 hüvelyk)

Képernyő típusa

IPS LED-háttérvilágítással

Panel aktív területe

87,96 x 36,65 cm;

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Fényerő

300 cd/m²1

Kontrasztarány

1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus1

Válaszarány

14 ezredmásodperc be-/kikapcsolási válaszidő1

Oldalarány

21:9

Natív felbontás

UWQHD+ (3840 x 1600 60 Hz-en)

Támogatott felbontások

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

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; BrightView panel; Képsíkváltás; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által
programozható; Antisztatikus

Felhasználói vezérlők

Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Képvezérlés; Információk; Bemeneti vezérlés; Nyelv; Kezelés; Menü; Tápellátás

Bemeneti jel

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
HDCP-támogatással

Portok és csatlakozók

1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 65 W tápellátás); 3 USB 3.01

Bemeneti táp

Bemenő feszültség: 100–240 V~

Energiafogyasztás

Panel aktív területe: 87,96 x 36,65 cm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 64 W; Éves energiafogyasztás: 93 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét):
0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,5 W; Energiafogyasztási adatok: 195 W (maximális), 80 W (jellemző), 0,5 W (készenléti);
Képernyőfelbontás: UWQHD+ (3840 x 1600 60 Hz-en)

Méretek állvánnyal (Szé x Mé
x Ma)

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

Méretek állvány nélkül (Szé x 89,55 x 10,42 x 39,95 cm
Mé x Ma)
Súly

13,8 kg (Talppal együtt)

Ergonómiai tulajdonságok

Dönthetőség: –5 és +20° között; Forgathatóság: 90°; Magasság: 120 mm

Tanúsítvány és megfelelőség 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 –
Ausztrália/Új-Zéland; ErP; cTUVus; Mexikó (CoC); MSIP; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 10, Windows 8.1 és Windows 8); BIS
Környezeti

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú2

A doboz tartalma

Monitor; Hálózati tápkábel; HDMI-kábel; CD (felhasználói útmutató, jótállás és illesztőprogramok); Gyors üzembehelyezési útmutató; USB Type-C™ kábel;
DisplayPort™ 1.2-kábel

Jótállás

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP B500 PC monitorrögzítő

Minden szempontból jobb megoldást alakíthat ki a HP B500 PC-rögzítőkerettel, amellyel a HP munkaállomásokat, a HP
mini asztali számítógépeket, a HP Chromebox eszközöket, illetve a meghatározott HP vékonyklienseket közvetlenül az
adott 2017-es és 2018-as HP Z Display kijelzők mögé csatlakoztathatja.1

Termékszám: 2DW52AA

HP 5 éves, egy munkanapon
belüli, helyszíni
hardvertámogatás 3D
monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi, helyszíni hardvertámogatást
nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U8KY4E
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HP Z38c 95,25 cm-es (37,5 hüvelykes) képátlójú ívelt kijelző
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1
2
3

Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
A felszereléshez a karok külön vásárolhatók meg.
A HP B500 PC monitorrögzítő külön vásárolható meg.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A
2

teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
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