Datablad

HP ENVY 34 välvd bildskärm

EN INTENSIV UPPLEVELSE
PÅ ALLA SÄTT
Denna kompletta skärm
griper tag i alla dina sinnen.
Det är svårt att slita ögonen
från den eleganta designen
med supertunna kanter.
Presentationen gör dessutom
underhållningen levande på
ett sätt du aldrig kunnat
föreställa dig. Med en sådan
intensiv upplevelse kommer
du aldrig att se underhållning
på samma sätt igen.

EN UPPSLUKANDE UPPLEVELSE
● Dyk ner i den ultimata biografliknande upplevelsen med den här välvda WQHD1-skärmen med
supertunna kanter. Den fantastiska upplösningen och utmärkta färgkontrasten gör underhållningen
ännu större.
MER ÄN BARA LJUD – EN UPPLEVELSE.
● Förgyll varje ögonblick med ljud som har häpnadsväckande bredd och skärpa. De här inbyggda
förstklassiga högtalarna med ljud från Bang & Olufsen ger ett helt nytt ljudintryck.
SE KOPPLINGEN. UPPLEV SKILLNADEN.
● Umgås med vänner och familj i HD med inbyggd privat webbkamera och dubbla mikrofoner. Den
Skype for Business-certifierade popup-webbkameran har en fantastisk skärpa och kommer fram
endast när den aktiveras.
Höjdpunkter
● Med sidorna av skärmen ännu närmare ger den välvda skärmen en otroligt realistisk visuell
upplevelse och ett utökat synfält.
● Ta underhållningen till en ny nivå med en imponerande upplösning på 3 440 x 1 440. Den välvda
skärmen omger dig med 5 miljoner pixlar och ger en fängslande definition och extremt skarpa
detaljer.1
● Det är bara att ansluta din bärbara dator eller mobila enhet till USB-C™-porten. En av
anslutningarna gör att du kan se ditt innehåll på den stora skärmen, medan bildskärmen laddar din
enhet.
● HP-högtalare som specialanpassats i samarbete med experter på Bang & Olufsen ger dig ett fylligt
och äkta ljud. Gör mer än att bara lyssna – låt den uppslukande upplevelsen gripa tag i dig.

WQHD-innehåll (Wide Quad High Definition) krävs för visning av WQHD-bilder.
USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
För att kunna använda de beskrivna funktionerna kan programvara eller andra tredjepartsprogram behövas.
4 Alla prestandauppgifter motsvarar de normalspecifikationer som uppges av HP:s komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan vara antingen högre eller lägre.
5 DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder.
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Datablad

HP ENVY 34 välvd bildskärm

Bildskärmsstorlek

86,36 cm

Höjd-bredd-förhållande

21:9

Bildskärmstyp

VA m LED-belysning

Pixelstorlek

0,232 mm

Svarstid för uppdatering

6 ms grått till grått

Ljusstyrka

300 cd/m²

Bildkvot

3000:1 statiskt; 5M:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Videoinsignal

1 HDMI 2.0-port; 1 DisplayPort™ 1.2

Upplösning

WQHD (3440 x 1 440 vid 60 Hz)

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 145 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 100 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren; Användarreglage

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +20 °

Anslutning

1 USB Type-C™ (strömförsörjning upp till 60 W); 2 USB 3.0 (nedströms); Ljudingång/hörlursutgång

Specifikationer för omgivning

Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Strömförbrukning: 185 W maximalt, 70 W normalt; Vänteläge: 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: C; Synlig skärm (diagonalt): 86,36 cm; Energiförbrukning i påslaget läge: 62 W; Årlig energiförbrukning: 91 kWh; Uppehåll: 0,5 W;
Energiförbrukning (OFF-läge): 0,43 W; Skärmupplösning: WQHD (3440 x 1 440 vid 60 Hz)

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ljusstyrka; Kontrast; Färgkontroll; Bildkontroll; Skärmmenykontroll; Hantering; Språk; Information; Inmatningskontroll; Återställ fabriksinställningar; Meny; Minus (–); Plus
(+)/inmatningskontroll; OK/Auto; Ström

Yttermått (b x d x h)

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

Vikt

11,14 kg (med stativ); 7,66 kg (utan stativ)

Driftstemperatur

5 °till 35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 % till 80 % (icke-kondenserande)

Förvaringstemperatur

−20 °till 60 °C

Luftfuktighet vid förvaring

5 % till 95 %

Certifieringar och överensstämmelser

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS i Vietnam; MEPS i Australien och Nya Zeeland; WEEE

Produktens färg

Svart och silver

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ursprungsland

Kina

Förpackningens innehåll

Bildskärm; Strömkabel; HDMI-kabel; CD (inklusive användarhandbok, garanti och drivrutiner); USB-kabel; USB Type-C™-kabel; DisplayPort-kabel; VESA-monteringsfäste;
Extern nätadapter; Insexnyckel

VESA-fäste

Ja

Beställningsinfo

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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