Datasheet

HP ENVY 34 Curved Display

ADRENALINE VOOR ALLE
ZINTUIGEN
Deze veelzijdige en
indrukwekkende monitor
betovert je zintuigen. Je kunt
je ogen bijna niet van het
elegante ontwerp met
microrand afhouden. Het
scherm brengt entertainment
op een heel bijzondere manier
tot leven. Met zo'n
opwindende ervaring is
entertainment nooit meer
hetzelfde.

BEELD DAT JE RAAKT
● Geniet van de ultieme bioscoopervaring op dit curved WQHD-scherm1 met microrand. Dankzij een
fantastische resolutie en een subliem kleurcontrast krijgt het woord entertainment een nieuwe
betekenis.
DIT IS NIET ALLEEN LUISTEREN, MAAR ECHT BELEVEN.
● Maak elk moment mooier met een verrassend bereik en een zeer heldere weergave. Twee
ingebouwde luidsprekers van topkwaliteit en audio van Bang & Olufsen bieden een geheel nieuwe
auditieve beleving.
ZIE DE CONNECTIE. ERVAAR HET VERSCHIL.
● Maak verbinding in HD met vrienden en familie met de geïntegreerde privacywebcam en twee
microfoons. Deze voor Skype voor Bedrijven gecertificeerde pop-upwebcam biedt een verbazend
helder beeld en verschijnt alleen wanneer hij wordt gebruikt.
Pluspunten
● Doordat de zijden van de monitor dichter bij elkaar komen, biedt het curved scherm een uiterst
realistische kijkervaring en een breder blikveld.
● Geef je entertainment een nieuwe impuls met een indrukwekkende resolutie van 3440 x 1440. Het
curved scherm omringt je met 5 miljoen pixels voor een fantastische definitie en haarscherpe
details.1
● Sluit je laptop of mobiele device aan op de USB-C™-poort, dan kun je via één aansluiting je content
op een groot scherm bekijken terwijl de monitor je device oplaadt.
● HP luidsprekers die samen met de experts van Bang & Olufsen zijn ontworpen, bieden een rijk,
authentiek geluid. Dit is een luisterervaring die je raakt.

Wide quad high-definition (WQHD) content is vereist voor de weergave van WQHD-beelden.
USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
4 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
5 DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.
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HP ENVY 34 Curved Display

Schermformaat

86,36 cm (34 inch)

Aspectratio

21:9

Type scherm

VA m/LED-backlight

Pixelgrootte

0,232 mm

Refresh responstijd

6 ms grijs naar grijs

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

3000:1 statisch; 5M:1 dynamisch

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Video-ingangssignaal

1 HDMI 2.0-poort; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolutie

WQHD (3440 x 1440 bij 60 Hz)

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 145 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 100 Hz

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Gebruikersinstellingen

Fysieke beveiligingskenmerken

Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +20°

Interfacemogelijkheden

1 USB Type-C™ (stroomvoorziening tot 60 watt); 2 USB 3.0 (downstream); Audiolijningang / hoofdtelefoonuitgang

Omgevingsspecificaties

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 100 tot 240 V bij 50 tot 60 Hz; Stroomverbruik: Max 185 W, gem 70 W; Standbymodus: 0,5W

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: C; Schermgebied, diagonaal: 86,36 cm (34 inch); Stroomverbruik in modus Aan: 62 W; Jaarlijks stroomverbruik: 91 kWu; Stand-by: 0,5 W;
Stroomverbruik (stand-by): 0,43 W; Schermresolutie: WQHD (3440 x 1440 bij 60 Hz)

Gebruikersinstellingen van het scherm

Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Scherminstellingen; OSD-instelling; Beheer; Taal; Informatie; Ingangssignaal; Fabrieksinstellingen; Menu; Min (-); Plus (+) /invoerknop;
OK/Auto; Voeding

Afmetingen (b x d x h)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (met voet); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (zonder voet)

Gewicht

11,14 kg (met voet); 7,66 kg (zonder voet)

Temperatuur bij gebruik

5 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20% tot 80% (niet-condenserend)

Temperatuur bij opslag

-20 tot 60 °C

Luchtvochtigheid, bij opslag

5 tot 95%

Certificeringen en compatibiliteit

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw Zeeland MEPS; WEEE

Productkleur

Zwart en zilver

Garantie

3 jaar HP commerciële garantie

Land van herkomst

China

Inbegrepen hardware en software

Monitor; Netsnoer; HDMI-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); USB-kabel; USB Type C™-kabel; DisplayPort-kabel; Vesa-bevestigingsbeugel; Externe
voedingsadapter; L-type schroevendraaier

Vesa-montage

Ja

Bestelinfo

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
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