Спецификация

Извит дисплей HP ENVY 34

АДРЕНАЛИН ЗА ВСИЧКИ
СЕТИВА
Този пълнофункционален
извит дисплей завладява
сетивата Ви. Трудно ще
откъснете поглед от
невероятния му дизайн със
заоблени форми и
ултратънка рамка. А
начинът, по който предава,
ще Ви накара да потънете в
реалистично приключение
по начин, за който само сте
мечтали. С това
наелектризиращо
изживяване повече никога
няма да гледате на
забавлението по същия
начин.

ИЗУМИТЕЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
● Този WQHD1 извит дисплей с ултратънка рамка Ви пренася в света на киното. Неговата
изумителна резолюция и невероятен цветови контраст Ви пренася извън рамките на
стандартното забавление.
НЕ ПРОСТО ЗВУК, А ИЗЖИВЯВАНЕ.
● Разведрете всеки момент с невероятна чистота и диапазон на звука. Тези висококачествени
говорители с аудиосистема на Bang & Olufsen правят въздействието на звука уникално.
„ВИЖТЕ“ ВРЪЗКАТА. ПОЧУВСТВАЙТЕ РАЗЛИКАТА.
● Можете да се свързвате с висока резолюция с приятели и близки с вградената предна
уебкамера и двуканалния микрофон. Тази сертифицирана изскачаща уебкамера Skype for
Business осигурява невероятна яснота на образа и се появява само когато се използва.
Изобразяване
● С допълнителното приближаване на страните извитият дисплей осигурява невероятно
реалистично изживяване и още по-голямо зрително поле.
● Влезте в нови измерения на усещането за реалност с впечатляващата резолюция 3440 x 1440.
Извитият дисплей ви обгръща с 5 милиона пиксела за пленяваща резолюция и ултраясен
образ.1
● Просто включете лаптопа или мобилното си устройство в USB-C™ порта – една връзка ви
позволява да изведете съдържанието на големия екран докато дисплеят зарежда вашето
устройство.
● Високоговорителите на HP, настроени в сътрудничество с експертите от Bang & Olufsen,
предоставят наситен и автентичен звук. Не просто слушайте – потопете се в друга реалност.

Необходимо е WQHD (Wide Quad High Definition) съдържание за преглед на WQHD изображения.
USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на Форума на организациите, внедряващи USB.
Функциите могат да изискват софтуер или други приложения на трети страни, за да се постигне описаната функционалност.
4 Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
5 DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са търговски марки, принадлежащи на Асоциацията за видео електронни стандарти (VESA®) в Съединените щати и други държави.
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Размер на дисплея

86,36 см (34 инча)

Съотношение

21:9

Тип на дисплея

VA с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,232 мм

Време на реакция при обновяване

6 мсек от сиво до сиво

Яркост

300 cd/m²

Коефициент на контраста

3000:1 статичен; 5 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Входен видеосигнал

1 HDMI 2.0 порт; 1 DisplayPort™ 1.2

Разделителна способност

WQHD (3440 x 1440 при 60 Hz)

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 145 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 100 Hz

Характеристики на дисплея

Покритие против отражения; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско програмиране; Потребителски
контроли

Функции за физическа защита

Подготовка за заключване (заключващият механизъм се продава отделно)

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: -5 до +20°

Свързване

1 USB Type-C™ (мощност на захранване до 60 W); 2 USB 3.0 (изходящи); Вход за аудио/Изход за слушалки

Данни за околната среда

Стъкло на дисплея без арсен; Подсветка на дисплея без живак; Ниско съдържание на халогени

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 100 – 240 V AC при 50 – 60 Hz; Консумирана мощност: Максимум 185 W, обичайно 70 W; В режим на готовност: 0,5 W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: C; Диагонал на видимия екран: 86,36 см (34 инча); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 62 W; Годишна консумация на енергия:
91 kWh; Режим на готовност: 0,5 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,43 W; Разделителна способност на екрана: WQHD (3440 x 1440 при 60 Hz)

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Яркост; Контраст; Управление на цветовете; Управление на картината; Управление на екранния дисплей; Управление; Език; Информация; Управление на
входящия сигнал; Възстановяване на фабричните настройки; Меню; Минус („-“); Плюс („+“)/Контрол на въвеждането; OK/Auto; Захранване

Размери (ш x д x в)

80,98 x 47,65 x 19,82 см (със стойка); 80,98 x 39,53 x 10,24 см (без стойка)

Тегло

11,14 кг (със стойка); 7,66 кг (без стойка)

Дапазон на експлоатационната
температура

5° до 35°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

20 до 80% (без кондензиране)

Диапазон на температурата на
съхранение

-20° до 60°C

Неработен диапазон на влажността

5% до 95%

Уеб камера

Вграден дисплей 720p HD с двуканални микрофони и LED

Сертификати и съвместимост

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australian-New Zealand MEPS; WEEE

Цвят на продукта

Черно и сребристо

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Страна на произход

Китай

Съдържание на кутията

Монитор; Захранващ кабел за променлив ток; HDMI кабел; Компактдиск (включващ ръководство за потребителя, гаранция, драйвери); USB кабел; USB кабел
Type-C™; Кабел DisplayPort; Скоба за монтаж VESA; Външен адаптер за захранване; Г-образен гаечен ключ

Монтиране по VESA

Yes (Да)

Информация за поръчки

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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гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се
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