Dataark

Buet HP ENVY 34-skærm

ADRENALINSUS PÅ ALLE
TÆNKELIGE MÅDER
Denne fordybende skærm
med et væld af funktioner
indhyller dine sanser
fuldstændig. Det elegante
design med næsten ingen
ramme gør det svært at tage
øjnene fra den. Samtidig med
at visningen på den giver din
underholdning liv på helt
eventyrlige måder. Med en
sand elektrisk oplevelse, vil du
aldrig se underholdning på
samme måde igen.

EN FANTASTISK ØJENÅBNER
● Indled den ultimative biografoplevelse med denne buede WQHD-skærm med mikroramme1. Den
imponerende opløsning og fantastiske farvekontrast flytter grænserne for visning af underholdning.
OPLEV MED ALLE SANSER.
● Du kan opløfte hvert eneste øjeblik med forbløffende rækkevidde og klarhed. Disse førsteklasses,
indbyggede højttalere med lyd fra Bang & Olufsen redefinerer, hvad god lyd betyder.
SE FORBINDELSEN. OPLEV FORSKELLEN.
● Du kan have videosamtaler med venner og familie i HD med det integrerede beskyttede webkamera
og to mikrofoner. Dette Skype til Business-certificerede pop op-webkamera giver imponerende
klarhed og vises kun, når det er i gang.
Fremhævede funktioner
● Den buede skærm gør, at siderne kommer endnu tættere på, hvilket giver en utrolig realistisk
visningsoplevelse og et mere omfattende synsfelt.
● Giv al din underholdning et nyt niveau af fordybelse med en imponerende opløsning på 3440 x
1440. Den buede skærm omslutter dig med 5 millioner pixel, hvilket giver fængslende definition og
ultra-skarpe detaljer. 1
● Du skal bare sætte din bærbare computer eller mobile enhed i USB-C™-porten, og så kan du se dit
indhold på den store skærm, mens skærmen oplader din enhed.
● HP-højttalerne er finjusteret i samarbejde med eksperter fra Bang & Olufsen og giver en fyldig og
autentisk lyd. Du behøver ikke kun at lytte – lad den fordybende oplevelse bevæge dig.

Der kræves WQHD-indhold (Wide Quad High Definition) for at kunne se WQHD-billeder.
USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
Nogle funktioner kræver software eller programmer fra tredjepart.
4 Alle specifikationer for ydelsen repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
5 DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.
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Skærmstørrelse

86,36 cm (34")

Højde-bredde-forhold

21:9

Skærmtype

VA med LED-bagbelysning

Pixel pitch

0,232 mm

Opdateringstid

6 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3.000:1 statisk; 5 mio.:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

2 HDMI 2.0-porte; 1 DisplayPort™ 1.2

Opløsning

WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 145 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 100 Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren; Brugerkontrolelementer

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktionalitet: -5 til +20°

Tilslutning

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strømforsyning op til 60 W); 1 USB 3.0 (to downstream)

Miljøspecifikationer

Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 185 W, typisk 70 W; Standbytilstand: 0,5 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: C; Synlig skærm målt diagonalt: 86,36 cm (34"); Strømforbrug i tændt tilstand: 62 W; Årligt energiforbrug: 91 kWh; Standby: 0,5 W;
Strømforbrug (tilstanden fra): 0,43 W; Skærmopløsning: WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Billedkontrol; OSD-kontrol; Administration; Sprog; Informationer; Kontrol af input; Nulstilling til fabriksindstillinger; Menu; Minus ("-"); Plus
("+")/kontrol af input; OK/Auto; Tænd/sluk

Mål (b x d x h)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (med fod); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (uden fod)

Vægt

11,14 kg (med fod); 7,66 kg (uden fod)

Temperaturområde ved drift

5° til 35° C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Temperaturområde ved opbevaring

-20° til 60° C

Fugtighedsinterval ved opbevaring

5 % til 95 %

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien og New Zealand; WEEE

Produktfarve

Sort og sølv

Garanti

HP's 1-års garanti

Oprindelsesland

Kina

Indhold

Skærm; Strømledning; HDMI-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere); USB-kabel; USB Type-C™-kabel; DisplayPort-kabel; VESA-monteringsbeslag; Ekstern
strømadapter; L-skruetrækker

VESA-beslag

Ja

Bestillingsinformation

W3T65AA#A2N: 190780870402; W3T65AA#ABB: 889899541753; W3T65AA#ABT: 190780870365; W3T65AA#ABU: 190780870334; W3T65AA#ABV: 190780870389;
W3T65AA#ABY: 190780870358; W3T65AA#ACQ: 190780870372; W3T65AA#UUG: 190780870396; W3T65AA#UUZ: 190780870341

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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