Záznamový list

95,25 cm (37,5") zakrivený monitor HP Z38c
Ponorte sa do práce

Nechajte sa naplno pohltiť
veľkorysou eleganciou zakriveného
monitora HP Z38c. Tvar sa spája s
funkčnosťou v jasných a
panoramatických zobrazeniach,
aby ste sa mohli sústrediť na svoju
prácu.

Najširší zakrivený monitor HP
● Pohodlne zobrazte svoju prácu na veľkom zakrivenom monitore s uhlopriečkou 95,25 cm (37,5"). Ponorte sa do
obrazu s polomerom zakrivenia 2300 mm, ktorý vyhovuje vášmu prirodzenému zornému poľu. Ideálny na
každodenné používanie.
Jedna veľká obrazovka. Jeden neprerušený pracovný priestor.
● Oživte veľké nápady vďaka širokouhlému pomeru strán 21 : 9. Pozrite si celý projekt, bez rušivých rámov
uprostred zostáv s dvoma obrazovkami. Vďaka jednej veľkej zobrazovacej ploche budete produktívnejší pri práci
vo viacerých aplikáciách.
Vaša vízia v dokonalých detailoch
● Pozrite si každý aspekt svojej tvorby na krištáľovo čistom širokouhlom monitore 4K s rozlíšením 3840 x 16001. S
optimalizovanou hustotou pixlov majú vaše ikony a text ideálnu veľkosť, takže strávite menej času posúvaním a
približovaním a viac času tvorením.
Funkcie
● Vychutnajte si úžasné panoramatické zobrazenie so širokými pozorovacími uhlami na obrazovke s uhlopriečkou
95,25 cm (37,5").
● Zobrazte celý projekt s mimoriadne vysokou periférnou čitateľnosťou vďaka zakrivenej obrazovke s polomerom
zakrivenia 2 300 mm.
● Pozrite si každý detail svojho projektu s ostrými detailmi a širokouhlým rozlíšením 4K (3840 x 1600)1. S hustotou
111 ppi má text a písmo tú správnu veľkosť.
● Maximalizujte plochu obrazovky s 3-stranným rámom s mikrookrajmi.
● Sledujte vždy presné a jasné obrázky na celej obrazovke s až 178° horizontálnym a 178° vertikálnym
zobrazovacím uhlom.
● Nájdite si dokonalú pozíciu s rozsahom vertikálneho naklonenia –5° až +20°, rozsahom otočenia 45° do oboch
strán a rozsahom nastavenia výšky 120 mm (4,7 palca).
● Menej káblov. Menej neporiadku. Konektor USB-C™ na prenos videa, dát a 65 W napájanie – to všetko v jednom
kábli.
● Port DisplayPort™, pripojenia HDMI a všetky káble sa dodávajú ako štandard, takže môžete všetko rýchlo
nastaviť a jednoducho sa pripojiť k akémukoľvek zariadeniu.
● Už po prvom zapnutí monitora sa môžete spoľahnúť na farby kalibrované vo výrobe, s ktorými získate spoľahlivé
a farby na všetkých displejoch a v každom projekte.
● Z38c má štandardný montážny adaptér VESA na pripevnenie na ramená monitora.
● Obrazovka zaručene nebude obsahovať žiadne chybné subpixle. V opačnom prípade ju spoločnosť HP vymení.
● Zabráňte neporiadku na stole pripojením minipočítača pomocou montážnej konzoly HP B500 pre počítače.
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95,25 cm (37,5") zakrivený monitor HP Z38c
Tabuľka s technickými údajmi

Číslo produktu

Z4W65A4;

Farba produktu

Čierna

Rozmer monitora
(uhlopriečka)

95,25 cm (37,5")

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Aktívna oblasť panela

87,96 x 36,65 cm;

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Jas

300 cd/m²1

Pomer kontrastu

statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 11

Miera odozvy

14 ms zap./vyp.1

Aspect ratio (Pomer strán)

21:9

Natívne rozlíšenie

UWQHD+ (3840 x 1600, 60 Hz)

Podporované rozlíšenia

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

Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Panel BrightView; Prepínanie v rovine; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné
používateľom; Antistatický

Používateľské ovládače

Jas; Ovládanie farieb; Kontrast; Ovládanie obrazu; Informácie; Ovládanie vstupu; Jazyk; Spravovanie; Ponuka; Napájanie

Vstupný signál

1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port HDMI 2.0
s podporou HDCP

Porty a konektory

1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájanie až do 65 W); 3 porty USB 3.01

Príkon

Vstupné napätie: 100 až 240 V SP

Príkon

Aktívna oblasť panela: 87,96 x 36,65 cm; Spotreba energie v zapnutom režime: 64 W; Ročná spotreba energie: 93 kWh; Príkon (Pohotovostný režim): 0,5
W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,5 W; Popis spotreby energie: 195 W (maximálne), 80 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie
obrazovky: UWQHD+ (3840 x 1600, 60 Hz)

Rozmery s podstavcom (Š x H
x V)

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

Rozmery bez podstavca (Š x H 89,55 x 10,42 x 39,95 cm
x V)
Hmotnosť

13,8 kg (So stojanom)

Ergonomické vlastnosti

Naklonenie: –5 až +20°; Otáčanie okolo vertikálnej osi: 90°; Výška: 120 mm

Osvedčenie a zhoda

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 (Austrália a Nový
Zéland); ErP; cTUVus; CoC (Mexiko); MSIP; Certifikácia Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 a Windows 8); BIS

Okolitý

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov2

Obsah balenia

Monitor; Napájací kábel; Kábel HDMI; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače); Plán rýchlej inštalácie; Kábel USB Type-C™; Kábel
DisplayPort™ 1.2

Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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95,25 cm (37,5") zakrivený monitor HP Z38c
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Montážny držiak pre PC HP
B500

Prispôsobte si kompletné riešenie s montážnou konzolou HP B500 PC, ktorá vám umožňuje pripojiť HP Workstation, HP
Desktop Mini, HP Chromebox alebo vybraných tenkých klientov HP priamo za zvolený displeje HP Z 2017 alebo 2018.1

5-ročná podpora na hardvér
HP na mieste pre 3D monitor
na nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 5 rokov.

Číslo produktu: 2DW52AA

Číslo produktu: U8KY4E
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95,25 cm (37,5") zakrivený monitor HP Z38c
Poznámky v krátkych správach
1
2
3

Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Montážne ramená sú voliteľné a predávajú sa samostatne.
Montážna konzola HP B500 pre počítače sa predáva samostatne.

Technické špecifikácie zrieknutie
Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym
obsahom halogenidov.
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