Záznamový list

Zakrivený displej HP ENVY 34

ADRENALÍN PRE VŠETKY
ZMYSLY
Tento dokonale vybavený
displej s hlbokým obrazom
úplne pohltí vaše zmysly. Jeho
elegantný a takmer
bezokrajový dizajn vám
nedovolia odtrhnúť od neho
zrak. Zábava na jeho
obrazovke ožije spôsobmi,
ktoré ste si doposiaľ len
predstavovali. S takýmito
elektrizujúcimi zážitkami sa
na zábavu už nikdy nebudete
pozerať rovnako.

DOKONALÝ OBRAZ AJ ZVUK
● Ponorte sa do dokonalých filmových zážitkov na tomto takmer bezokrajovom zakrivenom displeji s
rozlíšením WQHD1. Jeho úžasné rozlíšenie a špičkový kontrast farieb posúvajú zábavu za hranice
možného.
ZVUK NEBUDETE LEN POČUŤ. ZAŽIJETE HO.
● Obohaťte každý okamih s úžasným rozsahom a čistotou zvuku. Tieto prémiové vstavané
reproduktory so zvukom Bang & Olufsen nanovo definujú silu zvuku.
PRIPOJENIE, KTORÉ JE VIDIEŤ. ROZDIEL, KTORÝ JE CÍTIŤ.
● Spojte sa s priateľmi a rodinou v rozlíšení HD pomocou integrovanej webovej kamery chrániacej
súkromie a duálneho mikrofónu. Vysúvacia webová kamera s certifikáciou pre aplikáciu Skype for
Business má úžasne čistý obraz a aktivuje sa len vtedy, keď ju potrebujete.
Funkcie
● Strany displeja sme ešte viac priblížili, vďaka čomu jeho zakrivená obrazovka poskytuje neuveriteľne
realistický obraz a širšie zorné pole.
● Vychutnávajte si zábavu v novej hĺbke s pôsobivým rozlíšením 3440 x 1440. Tento zakrivený displej
vás obklopí 5 miliónmi pixelov s úžasným rozlíšením a mimoriadne ostrými detailmi.1
● Jednoducho pripojte svoj notebook alebo mobilné zariadenia do portu USB-C™ – jedno pripojenie
vám umožní sledovať obsah na veľkej obrazovke, zatiaľ čo zariadenie sa bude nabíjať z displeja.
● Reproduktory HP, ktoré boli vyladené v spolupráci s odborníkmi spoločnosti Bang & Olufsen,
produkujú bohatý a verný zvuk. Nebudete ich len počúvať – podmanivé zážitky vami pohnú.

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení WQHD (Wide Quad High Definition) je potrebný obsah s rozlíšením WQHD.
USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
Na poskytovanie popísanej funkčnosti môžu funkcie vyžadovať softvér alebo iné aplikácie od iných výrobcov.
4 Všetky výkonové špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré dodali výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
5 DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách.
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Záznamový list

Zakrivený displej HP ENVY 34

Veľkosť obrazovky

86,36 cm (34")

Aspect ratio (Pomer strán)

21:9

Typ obrazovky

VA s podsvietením LED

Veľkosť pixelu

0,232 mm

Obnovovací čas odozvy

6 ms sivá – sivá

Jas

300 cd/m²

Pomer kontrastu

Statický kontrast 3 000 : 1; Dynamický kontrast 5 000 000 : 1

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Signál vstupu videa

1 port HDMI 2.0; 1 port DisplayPort™ 1.2

Rozlíšenie

WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

Až 145 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) Až 100 Hz
Charakteristika displeja

antireflexný; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Používateľské ovládacie prvky

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na použitie bezpečnostného zámku (zámok sa predáva samostatne)

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +20°

Konektivita

1 port USB Type-C™ (napájanie až do 60 W); 2 porty USB 3.0 (vstupné); Zvukový vstup / výstup pre slúchadlá

Environmentálne parametre

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

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Vstupné napätie: 100 – 240 V~ pri 50 – 60 Hz; Spotreba energie: 185 W maximálna, 70 W typická; Pohotovostný režim: 0,5 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: C; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 86,36 cm (34"); Spotreba energie v zapnutom režime: 62 W; Ročná spotreba energie: 91 kWh;
Pohotovostný režim: 0,5 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,43 W; Rozlíšenie obrazovky: WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Možnosti ovládania displeja

Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie obrazu; Ovládanie ponuky na obrazovke; Správa; Jazyk; Informácie; Ovládanie vstupu; Obnovenie nastavení z výroby; Ponuka;
Mínus (-); Plus (+)/ovládanie vstupu; OK/Auto; Napájanie

Rozmery (š x h x v)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (so stojanom); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (bez stojana)

Hmotnosť

11,14 kg (so stojanom); 7,66 kg (bez stojana)

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5 ° – 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 % – 80 % (bez kondenzácie)
Rozsah skladovacích teplôt

-20 ° – 60 °C

Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu

5 % – 95 %

Certifikáty a povolenia

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 (Austrália a Nový Zéland); WEEE

Farba produktu

Čierna a strieborná

Záruka

2-ročná komerčná záruka HP

Krajina pôvodu

Čína

Obsah balenia

Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel HDMI; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače); Kábel USB; Kábel USB Type-C™; Kábel DisplayPort; Montážny
držiak VESA; Externý napájací adaptér; Skrutkovač typu L

Montážny systém VESA

Áno

Informácie o objednávaní

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

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a
služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente
nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente. Všetky
ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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