גיליון נתונים

צג מעוגל HP ENVY 34
פרץ של אדרנלין בכל
המובנים

צג מהפנט זה הכולל את כל
המאפיינים עוטף לגמרי את כל
החושים שלך .עיצוב
ה Micro-Edge-המלוטש שלו
לא יאפשר לך להתעלם ממנו.
בעוד שהמצגת שלו תפיח חיים
בבידור שלך בדרכים שרק
דמיינת .עם חוויה כה
מחשמלת ,תפיסתך לגבי
בידור תשתנה לנצח.

חוויה כלל-חושית פוקחת עיניים
● לווה את החוויה הקולנועית המוחלטת עם צג  Micro-Edgeמעוגל זה באיכות  .1WQHDהרזולוציה
עוצרת הנשימה וניגודיות הצבעים המעולה שלו מגדירות מחדש את גבולות הבידור.
זאת לא רק האזנה .זו חוויה.
● שפר את האיכות של כל רגע באמצעות טווח ובהירות נפלאים .רמקולים מובנים ומתקדמים אלה עם
שמע של  Bang & Olufsenמגדירים מחדש את השפעת הצליל.
תוכל לראות את החיבור .תוכל לחוש את ההבדל.
●
התחבר לחברים ולבני משפחה באיכות  HDעם מצלמת אינטרנט של פרטיות משולבת ומיקרופון
במערך כפול .מצלמת אינטרנט נשלפת זו בעלת אישור  Skype for Businessמספקת בהירות
מדהימה ונפתחת רק בעת הצורך.
כולל
● על-ידי קירוב צדי הצג ,המסך המעוגל מספק חוויית צפייה מציאותית בצורה שלא תיאמן וזווית צפייה
רחבה יותר.
● הבא את חוויית הבידור שלך לרמה חדשה של הנאה עם רזולוציה מרשימה של  .3,440 x 1,440הצג
המעוגל מקיף אותך עם  5מיליון פיקסלים ומספק חדות מושכת עין ופרטים חדים במיוחד1.
● פשוט חבר את המחשב הנישא או את המכשיר הנייד ליציאת ™ ,USB-Cכאשר חיבור אחד יאפשר לך
להציג את התוכן שלך על-גבי המסך הגדול בזמן שהצג טוען את המכשיר שלך.
●
הרמקולים של  ,HPהמכווננים בהתאמה אישית בשיתוף עם מומחים מבית ,Bang & Olufsen
מספקים צליל עשיר ואותנטי .אל תסתפק בהקשבה  -אפשר לחוויה הממכרת לרגש אותך.
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דרוש תוכן ) WQHDרזולוציית  (WQHDכדי להציג תמונות .WQHD
™ USB Type-Cו USB-C™-הם סימנים מסחריים של .USB Implementers Forum
המאפיינים עשויים לדרוש תוכנה או אפליקציות אחרות של צד שלישי כדי לספק את הפונקציונליות המתוארת.
כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
™ DisplayPortוהסמל של ™ DisplayPortהם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.
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גודל תצוגה

 86.36ס"מ )"(34

יחס רוחב-גובה

21:9

סוג תצוגה

 VAעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.232מ"מ

זמן תגובה לרענון

 6אלפיות השניה  -אפור לאפור

בהירות

300 cd/m²

יחס ניגודיות

 3,000:1סטטי;  5M:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת  HDMI 2.0אחת; יציאת DisplayPort™ 1.2

רזולוציה

 3440 x 1,440) WQHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 145 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  100הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; פקדים למשתמש

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +20°

קישוריות

™) USB Type-Cאספקת מתח של עד  60ואט(;  2יציאות ) USB 3.0לנתונים מהרשת ללקוח(; כניסת שמע  /יציאת אוזניות

מפרטים סביבתיים

צג זכוכית ללא ארסן; תאורת תצוגה אחורית נטולת כספית; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב 60 - 50-הרץ; צריכת חשמל 185 :ואט לכל היותר 70 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;C :גודל אלכסוני נראה לעין 86.36 :ס"מ )" ;(34צריכת חשמל במצב פועל 62 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 91 :קילו וואט/שעה; מצב המתנה0.5 :
וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.43 :וואט; רזולוציית מסך 3440 x 1,440) WQHD :ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; ניגודיות; בקרת צבע; בקרת תמונה; בקרת תצוגה על המסך; ניהול; שפה; מידע; בקרת הזנה; איפוס להגדרות היצרן; תפריט; מינוס )" ;("-פלוס )"/ ("+בקרת
הזנה; אישור/אוטומטי; הפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 19.82 x 47.65 x 80.98ס"מ )עם מעמד(;  10.24 x 39.53 x 80.98ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 11.14ק"ג )עם מעמד(;  7.66ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 35° - 5°צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

) 80% - 20%ללא עיבוי(

טווח טמפרטורת אחסון

 60° - -20°צלזיוס

טווח לחות לא בפעולה

95% - 5%

אישורים ותאימות

 VCCI; FCC; BSMI; MEPS ;CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA ;EAC; UL ;ISO 9241-307 ;KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S ;CE; CB; KCוייטנאם; MEPS
אוסטרליה  -ניו זילנד; WEEE

צבע מוצר

שחור וכסוף

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

מדינת מקור

סין

תכולת אריזה

צג; כבל מתח  ;ACכבל  ;HDMIתקליטור ) CDכולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; כבל  ;USBכבל ™ ;USB Type-Cכבל  ;DisplayPortמסגרת הרכבה
 ;VESAמתאם מתח חיצוני; מברג מסוג L

מתקן תלייה VESA

כן

מידע להזמנה
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