Φύλλο δεδομένων

Κυρτή οθόνη HP ENVY 34

ΕΚΡΗΞΗ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ
Αυτή η καθηλωτική οθόνη με
τα πλούσια χαρακτηριστικά
αιχμαλωτίζει πλήρως τις
αισθήσεις σας. Με τόσο
κομψή σχεδίαση και λεπτό
πλαίσιο δεν θα παίρνετε τα
μάτια σας από πάνω της. Την
ίδια στιγμή, η εικόνα της θα
ζωντανεύει την ψυχαγωγία
σας με τρόπους που δεν έχετε
φανταστεί. Με μια τόσο
συγκλονιστική εμπειρία, θα
δείτε την ψυχαγωγία με άλλο
μάτι.

ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΚΑΘΗΛΩΝΕΙ
● Γνωρίστε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με αυτήν την κυρτή οθόνη WQHD1 με το πολύ
λεπτό πλαίσιο. Η εντυπωσιακή ανάλυση και η υπέροχη χρωματική αντίθεση ανεβάζουν την
ψυχαγωγία σε άλλα επίπεδα.
ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΑΠΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗ. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ.
● Κάθε στιγμή είναι μοναδική, χάρη στο εκπληκτικό εύρος και την εντυπωσιακή καθαρότητα ήχου.
Αυτά τα ενσωματωμένα ηχεία κορυφαίας ποιότητας της Bang & Olufsen επαναπροσδιορίζουν την
εμπειρία ήχου.
ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΣΑΣ. ΝΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.
● Συνδεθείτε με την οικογένεια και τους φίλους σε ποιότητα HD με την ενσωματωμένη κάμερα web
που προστατεύει το απόρρητό σας και το μικρόφωνο διπλής συστοιχίας. Αυτή η κάμερα web είναι
πιστοποιημένη για το Skype for Business, προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια και είναι πτυσσόμενη,
ώστε να εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται.
Χαρακτηριστικά
● Φέρνοντας τις πλευρές της ακόμα πιο κοντά, η κυρτή οθόνη χαρίζει μια απίστευτα ρεαλιστική
εμπειρία θέασης και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.
● Δώστε στην ψυχαγωγία σας νέα επίπεδα απόλαυσης με την εντυπωσιακή ανάλυση 3.440 x 1.440.
Η κυρτή οθόνη σάς περιβάλλει με 5 εκατομμύρια pixel για ευκρίνεια που αιχμαλωτίζει και
πεντακάθαρες λεπτομέρειες.1
● Απλώς συνδέστε τον φορητό υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας στη θύρα USB-C™. Με μία
σύνδεση μπορείτε να βλέπετε το περιεχόμενό σας στη μεγάλη οθόνη, ενώ αυτή φορτίζει τη
συσκευή σας.
● Τα ηχεία HP, ειδικά προσαρμοσμένα σε συνεργασία με τους ειδικούς της Bang & Olufsen,
προσφέρουν πλούσιο και ρεαλιστικό ήχο. Μην ακούτε απλά – αφεθείτε σε μια καθηλωτική
εμπειρία.

Για την προβολή εικόνων WQHD (Wide Quad High Definition) απαιτείται περιεχόμενο WQHD.
Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται.
4 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
5 Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και άλλες χώρες/περιοχές.
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Φύλλο δεδομένων

Κυρτή οθόνη HP ENVY 34

Μέγεθος οθόνης

86,36 cm (34")

Λόγος διαστάσεων

21:9

Τύπος οθόνης

VA με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,232 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

6 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

300 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

3000:1 στατική; 5.000.000:1 δυναμική

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

1 θύρα HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Ανάλυση

WQHD (3.440 x 1.440 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 145 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 100 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, στοιχεία ελέγχου
χρήστη

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά)

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5 έως +20°

Συνδεσιμότητα

1 USB Type-C™ (παροχή ισχύος έως 60 W); 2 USB 3.0 (downstream); Είσοδος ήχου / έξοδος ακουστικών

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 100-240 V AC στα 50-60 Hz; Κατανάλωση ρεύματος: 185 W μέγιστη, 70 W τυπική; Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: C; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 86,36 cm (34"); Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 62 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 91 kWh; Αναμονή:
0,5 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,43 W; Ανάλυση οθόνης: WQHD (3.440 x 1.440 στα 60 Hz)

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Φωτεινότητα; Αντίθεση; Έλεγχος χρωμάτων; Έλεγχος εικόνας; Στοιχεία ελέγχου OSD; Διαχείριση; Γλώσσα; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Eπαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων; Μενού; Μείον ("-"); Συν ("+")/Έλεγχος εισόδου; ΟΚ/Αυτόματο; Λειτουργία

Διαστάσεις (π x β x υ)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (με βάση); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

11,14 kg (με βάση); 7,66 kg (χωρίς βάση)

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5° - 35°C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20% - 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης

-20° - 60°C

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας

5% - 95%

Webcam

Ενσωματωμένη 720p HD με δύο μικρόφωνα και LED

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307, EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS για Βιετνάμ; MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία;
WEEE

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο και ασημί

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 3 ετών

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενο συσκευασίας

Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; καλώδιο HDMI; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Καλώδιο USB; Καλώδιο USB Type-C™; Καλώδιο
DisplayPort; Βραχίονας στήριξης VESA; Εξωτερικό τροφοδοτικό; Κατσαβίδι τύπου L

Βάση VESA

Ναι

Πληροφορίες παραγγελίας

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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