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Monitor Curvo HP Z38c de 95,25 cm (37,5 pol.)
Deixe-se envolver pelo seu trabalho

Deixe-se envolver completamente
pela elegância expansiva do
Monitor Curvo HP Z38c. A forma
funde-se na perfeição com a
função ao apresentar vistas
realistas e panorâmicas para que
possa manter-se focado no seu
trabalho.

O monitor curvo mais amplo da HP
● Veja comodamente o seu trabalho num monitor curvo de 95,25 cm (37,5 pol.) na diagonal de grandes
dimensões. Sinta a imersão com um raio de curvatura de 2300 mm que se adapta ao seu campo de visão
natural. É o monitor ideal para o dia a dia.
Um ecrã de grandes dimensões. Um espaço de trabalho perfeito.
● Dê espaço e vida às suas grandiosas ideias num monitor com proporção de 21:9. Veja todo o seu projeto ao tirar
partido da configuração de dois ecrãs sem o inconveniente das margens centrais dos monitores. O ecrã de
grandes dimensões mantém-no mais produtivo quando trabalha com múltiplas aplicações.
A sua visão em perfeito detalhe
● Veja cada detalhe da sua criação num ecrã 4K cristalino, com resolução 3840 x 1600.1 Com densidade de píxeis
otimizada, os seus ícones e texto são apresentados com o tamanho ideal para que despenda menos tempo a
deslocar e a ampliar, e mais tempo a criar.
Características
● Desfrute de imagens panorâmicas com os ângulos de visualização amplos do monitor de 95,25 cm (37,5 pol.) na
diagonal.
● Veja todo o seu projeto com a extraordinária legibilidade periférica do ecrã curvo que apresenta um raio de
curvatura de 2300 mm.
● Veja todas as nuances do seu projeto com detalhes nítidos e com a resolução 4K (3840 x 1600).1 Com 111 píxeis
por polegada, o seu texto e os tipos de letra são apresentados com o tamanho certo.
● Maximize o campo visual com um monitor de margens reduzidas em 3 lados.
● Desfrute de imagens sempre brilhantes e nítidas em todo o ecrã com ângulos de visualização amplos (até 178°
na horizontal e até 178° na vertical).
● Ajuste o monitor na posição perfeita, com graus de inclinação na vertical entre –5° e + 20°, rotação de 45° para a
esquerda e 45° para a direita, e ajuste da altura de 120 mm.
● Menos cabos. Mais organização. A ligação USB-C™ permite transferir e receber vídeos e dados, bem como
carregar dispositivos a 65 W, tudo com um único cabo.
● O DisplayPort™, as ligações HDMI e todos os cabos são fornecidos de série para que possa configurar
rapidamente e ligar-se facilmente a qualquer dispositivo.
● Conte com cores calibradas de fábrica desde a primeira vez que liga o monitor, para que possa desfrutar de cores
precisas em vários monitores e projetos.
● O Z38c tem um adaptador de montagem padrão VESA para montagem nos braços do monitor.
● O seu ecrã tem garantia de não apresentar qualquer defeito em termos de subpíxeis brilhantes, ou será
substituído pela HP.
● Mantenha a sua secretária organizada ao instalar o seu mini PC num Suporte de montagem para PC HP B500.
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Tabela de especificações

Número de produto

Z4W65A4;

Cor do Produto

Preto

Dimensão do ecrã (diagonal)

95,25 cm (37,5 pol.)

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Área ativa do painel

87,96 x 36,65 cm;

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Luminosidade

300 cd/m²1

Relação de contraste

1000:1 estático; 5000000:1 dinâmico1

Razão de resposta

14 ms para ligar/desligar1

Proporção

21:9

Resolução nativa

UWQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz)

Resoluções suportadas

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

Características do ecrã

Antirreflexo; Painel BrightView; Tecnologia In-plane Switching (IPS); Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play;
Programável pelo utilizador; Antiestático

Controlos de utilizador

Luminosidade; Controlo de cor; Contraste; Controlo de imagem; Informação; Controlo de entrada; Idioma; Gestão; Menu; Ligar/Desligar

Sinal de entrada

1 Porta DisplayPort™ 1.2; 1 Porta HDMI 2.0
com suporte HDCP

Portas e Ligações

1 Porta USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, fornecimento de energia até 65 W); 3 Portas USB 3.01

Potência de entrada

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA

Consumo de energia

Área ativa do painel: 87,96 x 36,65 cm; Consumo energético em modo ativo: 64 W; Consumo energético anual: 93 kWh; Consumo de energia (Em espera):
0,5 W; Consumo energético (desligado): 0,5 W; Descrição do Consumo de Energia: 195 W (máximo), 80 W (normal), 0,5 W (em modo de espera);
Resolução do ecrã: UWQHD+ (3840 x 1600 a 60 Hz)

Dimensões com suporte (L x P 89,55 x 24,8 x 55,87 cm
x A)
Dimensões sem suporte (L x P 89,55 x 10,42 x 39,95 cm
x A)
Peso

13,8 kg (Com suporte)

Funcionalidades ergonómicas Inclinação: -5 a +20°; Rotação em torno de eixo fixo: 90°; Altura: 120 mm
Certificação de conformidade BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS (Vietname); MEPS (Austrália e Nova
Zelândia); ErP; cTUVus; CoC (México); MSIP; Certificação Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 e Windows 8); BIS
Ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo2

Conteúdo da embalagem

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); Cartaz de configuração rápida; Cabo USB Type-C™;
Cabo DisplayPort™ 1.2

Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte de montagem HP
B500 para PC

Personalize uma solução conjunta ao utilizar o Suporte de montagem HP B500 para PC, que lhe permite afixar a sua
Estação de trabalho HP, Desktop Mini HP, HP Chromebox ou HP Thin Client diretamente por trás de Monitores HP Z 2017 e
2018.1

Número de produto: 2DW52AA

Suporte de hardware HP, 5
anos, no dia útil seguinte no
local, para monitores 3D

Obtenha 5 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número de produto: U8KY4E
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Rodapés com mensagens
1
2
3

Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
Os braços de montagem são opcionais e vendidos em separado.
O Suporte de Montagem para PC HP B500 é vendido em separado.

Especificações técnicas renúncias
1
2

Todas as especificações representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP, o desempenho real pode ser superior ou inferior.
Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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