Podatkovni list

Ukrivljeni zaslon HP Z38c z diagonalo 95,25 cm (37,5
palca)
Popolnoma se posvetite svojemu delu

Popolnoma se prepustite eleganci
velikega ukrivljenega zaslona HP
Z38c. Ostri panoramski pogledi
združujejo oblikovanje in
uporabnost, zato se lahko
posvetite svojemu delu.

HP-jev najširši ukrivljeni zaslon
● Svoje delo si lahko udobno ogledate na velikem, ukrivljenem zaslonu z diagonalo 95,25 cm (37,5 palca).
Prepustite se izkušnji s polmerom 2300 mm, ki ustreza naravnemu vidnemu polju. Najudobnejši položaj za
vsakodnevno uporabo.
En velik zaslon, en brezhiben delovni prostor.
● Z razmerjem stranic 21 : 9 zagotovite dovolj prostora za svoje velike zamisli. Celoten projekt si lahko ogledate
brez motečih okvirjev na sredini postavitve z dvema zaslonoma. Pri delu z več aplikacijami ena velika površina
gledanja zagotavlja večjo storilnost.
Vaša vizija v popolnih podrobnostih
● Oglejte si vsak vidik svoje stvaritve v kristalno čisti ločljivosti 4K 3840 x 16001. Zaradi optimizirane gostote
slikovnih točk so ikone in besedilo idealne velikosti, zato lahko porabite manj časa za pomikanje in povečevanje in
več časa za ustvarjanje.
Posebnosti
● S širokimi zornimi koti zaslona z diagonalo 95,25 cm (37,5 palca) izkusite obsežne panoramske poglede.
● Celoten projekt si lahko ogledate na ukrivljenem zaslonu s polmerom 2300 mm, ki zagotavlja izjemno visoko
berljivost na robovih.
● Z ločljivostjo 4K (3840 x 1600)1 je vsak odtenek vašega projekta viden v ostrih podrobnostih. S 111 slikami na
palec so besedilo in pisave ravno prave velikosti.
● Povečajte vidljivost zaslonskega področja z okvirjem z mikro robovi na treh straneh.
● 178-stopinjski vodoravni/navpični koti gledanja zagotavljajo vedno točne in svetle slike na celotnem zaslonu.
● Z razponom navpičnega nagiba od –5 do + 20°, sukanja v levo do 45° in v desno do 45° ter razponom za
prilagoditev višine 120 mm (4,7 palca) poiščite popolno nastavitev.
● Manj kablov, manj nereda. Povezava USB-C™ prek enega kabla zagotavlja predvajanje videoposnetkov,
prenašanje podatkov in 65-vatno napajanje.
● Vrata DisplayPort™, povezave HDMI in vsi kabli so standardni, zato je namestitev hitra, povezava s katero koli
napravo pa preprosta.
● Že pri prvem vklopu se lahko zanesete na tovarniško umerjene barve, ki zagotavljajo zanesljive in natančne barve
med posameznimi zasloni ter različnimi projekti.
● Z38c vključuje standardni montažni vmesnik za montažo na roke monitorja.
● Zagotavljamo, da vaš zaslon nima nobene okvare slikovne podtočke, sicer ga bo HP zamenjal.
● Z montažo mini računalnika z montažnim nosilcem HP B500 zmanjšajte nered na mizi.
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Ukrivljeni zaslon HP Z38c z diagonalo 95,25 cm (37,5 palca)
Tabela specifikacij

Številka izdelka

Z4W65A4;

Barva izdelka

Črno

Velikost zaslona (diagonala)

95,25 cm (37,5 palca)

Vrsta prikaza

IPS w/osvetlitev LED

Aktivno območje plošče

87,96 x 36,65 cm;

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Svetlost

300 cd/m²1

Kontrastno razmerje

Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 11

Razmerje odzivov

Vklop/izklop 14 ms1

Razmerje širine/višine

21 : 9

Privzeta ločljivost

UWQHD+ (3840 x 1600 pri 60 Hz)

Podprte ločljivosti

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

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; plošča BrightView; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play;
uporabniško nastavljiv; zaščita proti statični elektriki

Nadzor uporabnika

Brightness (Svetlost); Color Control (Upravljanje barv); Contrast (Kontrast); Image Control (Upravljanje slike); Information (Informacije); Input Control
(Upravljanje vhodnega signala); Language (Jezik); Management (Upravljanje); Menu (Meni); vklop/izklop

Vhodni signal

1 priključek DisplayPort™ 1.2; 1 priključek HDMI 2.0
s podporo za HDCP

Vrata in priključki

1 priključek USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napajanje do 65 W); 3 priključki USB 3.01

Vhodna moč

Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti

Poraba energije

Aktivno območje plošče: 87,96 x 36,65 cm; Poraba energije med delovanjem: 64 W; Letna poraba energije: 93 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,5
W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,5 W; Poraba energije – opis: 195 W (največ), 80 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona:
UWQHD+ (3840 x 1600 pri 60 Hz)

Mere s stojalom (Š × G × V)

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

Mere brez stojala (Š × G × V)

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

Teža

13,8 kg (S podstavkom)

Ergonomske funkcije

Nagib: od –5 do +20°; vrtljivost: 90°; višina: 120 mm

Certifikat in skladnost

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS (Vietnam); MEPS (Avstralija, Nova
Zelandija); ErP; cTUVus; CoC (Mehika); MSIP; potrdilo Microsoft WHQL (v sistemih Windows 10, Windows 8.1 in Windows 8); BIS

Okolju prijazno

zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi2

Vsebina škatle

Monitor; napajalni kabel za izmenični tok; kabel HDMI; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); plakat za hitro namestitev; kabel USB
Type-C™; kabel DisplayPort™ 1.2

Garancija

3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Ukrivljeni zaslon HP Z38c z diagonalo 95,25 cm (37,5 palca)
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Montažni nosilec za
računalnike HP B500

Že izboljšano rešitev lahko prilagodite s HP-jevim montažnim nosilcem za računalnike HP B500, ki omogoča, da
namestite delovno postajo HP, namizni mini računalnik HP, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za
izbrane zaslone HP Z 2017 in 2018.1

Številka izdelka: 2DW52AA

HP-jeva 5-letna podpora za
storitev popravila strojne
opreme monitorja 3D na
kraju uporabe z izvedbo
naslednji delovni dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U8KY4E
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Ukrivljeni zaslon HP Z38c z diagonalo 95,25 cm (37,5 palca)
Opombe k sporočilom
1
2
3

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
Montažne roke so dodatne in so naprodaj ločeno.
Montažni nosilec za računalnik HP B500 je naprodaj ločeno.

Tehnične specifikacije zanikanja
1
2

Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.
Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
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