Podatkovni list

Ukrivljeni zaslon HP ENVY 34

OBČUTEK ADRENALINA V
VSEH POGEDIH
Ta zaslon, ki zagotavlja
prepričljivo izkušnjo in vse
funkcije, popolnoma prebudi
vaše občutke. Zaradi
elegantnega oblikovanja z
izjemno majhnimi robovi kar
ne boste hoteli umakniti
pogleda, zabava pa bo na
njem oživela na načine, o
katerih ste lahko samo sanjali.
Zaradi tako izjemne izkušnje
ne boste nikoli več imeli
enakega pogleda na zabavo.

PREPRIČLJIVA IZKUŠNJA, KI VAM BO ODPRLA OČI
● S tem ukrivljenim zaslonom WQHD1 z izjemno majhnimi robovi se prepustite vrhunski
kinematografski izkušnji. Izjemna ločljivost in odličen barvni kontrast potiskata izkušnjo zabave čez
rob.
POSLUŠANJE NE ZADOSTUJE. ŠTEJE IZKUŠNJA.
● Z osupljivim razponom in čistostjo lahko uživate vsak trenutek. Ti vrhunski vgrajeni zvočniki z
zvokom Bang & Olufsen na novo definirajo učinek zvoka.
DOŽIVITE STIK. OBČUTITE RAZLIKO.
● Vgrajena spletna kamera za zasebnost in mikrofon z dvojnim poljem omogočata stik s prijatelji in
sorodniki v visoki ločljivosti. Ta pojavna spletna kamera, ki ima potrdilo Skype for Business,
zagotavlja izjemno jasnost in se pojavi samo po potrebi.
Posebnosti
● Ukrivljeni zaslon, na katerem so vam robovi še bliže, zagotavlja izjemno realistično izkušnjo in širše
vidno polje.
● Prepričljiva ločljivost 3440 x 1440 zagotavlja novo raven izkušnje zabave. Ukrivljeni zaslon vas obda
s 5 milijoni slikovnih točk, ki zagotavljajo osupljivo ločljivost in izjemno ostre podrobnosti.1
● Prenosni računalnik ali mobilno napravo preprosto priključite v priključek USB-C™, ki omogoča
gledanje vsebine prek ene povezave na velikem zaslonu, medtem ko ta polni vašo napravo.
● Zvočniki HP, nastavljeni po meri v sodelovanju s strokovnjaki v podjetju Bang & Olufsen, zagotavljajo
bogat in pristen zvok. Poslušanje ne zadostuje. Dovolite, da vas prepričljiva izkušnja povsem
prevzame.

Za ogled slik v ločljivosti WQHD (Wide Quad High Definition) potrebujete vsebino WQHD.
USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.
Funkcije lahko za zagotavljanje opisane funkcionalnosti zahtevajo programsko opremo ali aplikacije drugih ponudnikov.
4 Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
5 DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah.
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Ukrivljeni zaslon HP ENVY 34

Velikost prikaza

86,36 cm (34 palcev)

Razmerje širine/višine

21 : 9

Vrsta prikaza

VA s osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,232 mm

Odzivni čas osveževanja

6 ms (iz sive v sivo)

Svetlost

300 cd/m²

Kontrastno razmerje

3000 : 1 statično; 5 milijonov : 1 dinamično

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

1 priključek HDMI 2.0; 1 priključek DisplayPort™ 1.2

Ločljivost

WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 145 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 100 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; uporabniško nastavljiv; uporabniški kontrolniki

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do +20°

Povezovanje

1 priključek USB Type-C™ (napajanje do 60 W); 2 priključka USB 3.0 (za priklop v računalnik); vhod za zvok/izhod za slušalke

Tehnični podatki o okolju

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

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 voltov izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 185 W, običajno 70 W; stanje pripravljenosti: 0,5 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: C; Vidna diagonala zaslona: 86,36 cm (34 palcev); Poraba energije med delovanjem: 62 W; Letna poraba energije: 91 kWh; V
pripravljenosti: 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,43 W; Ločljivost zaslona: WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Brightness (Svetlost); Contrast (Kontrast); Color Control (Upravljanje barv); Image Control (Upravljanje slike); OSD Control (Nadzor zaslonskega menija); Management
(Upravljanje); Language (Jezik); Information (Informacije); Input Control (Upravljanje vhodnega signala); Factory Reset (Ponastavitev tovarniških nastavitev); Menu (Meni);
minus (»–«); plus (»+«)/kontrolnik vnosa; OK/Auto (V redu/Samodejno); vklop/izklop

Mere (š x g x v)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (s stojalom); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (brez stojala)

Teža

11,14 kg (s stojalom); 7,66 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 20 do 80 % (brez kondenzacije)

Obseg temperature pri skladiščenju

od –20 do 60 °C

Priporočena vlažnost za mirovanje

od 5 do 95 %

Certifikati in skladnost

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 (Avstralija, Nova Zelandija); WEEE

Barva izdelka

Črno-srebrn

Garancija

1-letna HP-jeva komercialna garancija

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Monitor; električni kabel; kabel HDMI; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); kabel USB; kabel USB Type-C™; kabel DisplayPort; namestitveni nosilec
VESA; zunanji napajalnik; izvijač vrste L

Nosilec VESA

Da

Informacije o naročanju

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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