Dataark

HP Z38c 95,25 cm (37,5") buet skjerm
Fordyp deg i arbeidet

Fordyp deg fullstendig i den
elegante buede skjermen HP Z38c.
Form møter funksjon med skarp
panoramisk visning, slik at du kan
fokusere på arbeidet ditt.

HPs største buede skjerm
● Visningen blir svært komfortabelt med den store buen på 95,25 cm (37,5") diagonalt. Fordyp deg med en radius
på 2300 mm som passer det naturlige synsfeltet ditt. Den passer perfekt for bruk hver eneste dag.
Én stor skjerm. Ett sømløst arbeidsområde.
● Gi store ideer pusterom i et bredt høyde/bredde-forhold på 21:9. Se hele prosjektet uten en forstyrrende ramme
i midten i en konfigurasjon med to skjermer. Ett stort visningsområde holder deg mer produktiv når du jobber i
flere programmer.
Visjonen din i perfekte detaljer
● Se alle sider av mesterverket ditt i krystallklar 4K-bredde og oppløsning på 3840x16001. Optimert pikseltetthet
gir ikoner og tekst en ideell størrelse, slik at du kan bruke mindre tid på å panorere og zoome, og mer tid til å
skape.
Med
● Opplev fantastiske panoramiske visuelle effekter med brede visningsvinkler på denne skjermen på 95,25 cm
(37,5") diagonalt.
● Se hele prosjektet med den forbløffende høye periferiske lesbarheten på den buede skjermen med radius på
2300 mm.
● Se alle prosjektnyansene i skarpe detaljer med 4K bred (3840x1600) oppløsning1. 111 piksler per tomme gir
tekst og skrifter i akkurat riktig størrelse.
● Maksimer skjermens synlige visningsområde med tresidig mikrokantinnfatning.
● Få konsekvent nøyaktige og skarpe bilder over hele skjermen med visningsvinkel på opptil 178° horisontalt /
178° vertikalt.
● Finn det perfekte oppsettet med et vippområde på -5° til + 20° vertikalt, et svingområde fra 45° venstre til 45°
høyre og høydejustering på 120 mm (4,7 tommer).
● Færre kabler. Mindre rot. USB-C™-tilkoblingen gir video, data og 65 w med strøm – alt med én kabel.
● DisplayPort™, HDMI-kontakter og alle kabler leveres som standard, slik at du raskt kan sette opp og enkelt koble
til en hvilken som helst enhet.
● Stol på fabrikkalibrert farge fra du slår på enheten første gang, for pålitelige farger mellom skjermer og fra
prosjekt til prosjekt.
● Z38c har en standard VESA-monteringsadapter for montering til skjermarmer.
● Skjermen er garantert å ikke ha klare subpikseldefekter, ellers erstattes den av HP.
● Fjern rot på skrivebordet ved å montere mini-PC-en med monteringsbrakett for HP B500 PC.
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HP Z38c 95,25 cm (37,5") buet skjerm
Spesifikasjonstabell

Produktnummer

Z4W65A4;

Produktfarge

Svart

Skjermstørrelse (diagonalt)

95,25 cm (37,5")

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Panelets aktive område

87,96 x 36,65 cm;

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk1

Responsgrad

14 ms på/av1

Sideforhold

21:9

Innebygd oppløsning

UWQHD+ (3840 x 1600 ved 60 Hz)

Oppløsninger som støttes

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

Skjermfunksjoner

Antirefleks; BrightView-skjerm; In-Plane Switching; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Antistatisk

Brukerkontroller

Lysstyrke; Fargestyring; Kontrast; Bildekontroll; Informasjon; Inndatakontroll; Språk; Administrasjon; Meny; Strøm

Inngangssignal

1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
med HDCP-støtte

Porter og kontakter

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

Inngangsstrøm

Inngangsspenning: 100 til 240 V vs

Strømforbruk

Panelets aktive område: 87,96 x 36,65 cm; Strømforbruk i på-modus: 64 W; Årlig energiforbruk: 93 kWh; Strømforbruk (Inaktiv): 0,5 W; Strømforbruk
(av-modus): 0,5 W; Beskrivelse av strømforbruk: 195 W (maks.), 80 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: UWQHD+ (3840 x 1600 ved
60 Hz)

Mål med stativ (B x D x H)

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

Mål uten stativ (B x D x H)

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

Vekt

13,8 kg (Med fot)

Ergonomiske funksjoner

Vipp: -5 til +20°; Svinggrad: 90°; Høyde: 120 mm

Sertifisering og overholdelse BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; Vietnam MEPS; Australia og New Zealand
av lover og forskrifter
MEPS; ErP; cTUVus; Mexico CoC; MSIP; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10, Windows 8.1 og Windows 8); BIS
Miljømessig

Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen2

Innhold i esken

Skjerm; Strømledning; HDMI-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); Hurtigoppsettplakat; USB Type-C™-kabel; DisplayPort™ 1.2-kabel

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP Z38c 95,25 cm (37,5") buet skjerm
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP B500 monteringsbrakett
for PC

Tilpass fullstendig bedre løsning med HP B500 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste HP-arbeidsstasjonen,
HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP Z-skjermer.1

HP 5 års maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
3D-skjermer

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: 2DW52AA

Produktnummer: U8KY4E
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HP Z38c 95,25 cm (37,5") buet skjerm
Fotnoter
1
2
3

Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
Monteringsarmer er tilleggsutstyr og selges separat.
HP B500 PC-monteringsbrakett selges separat.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1
2

Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.
Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
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