Adatlap

HP ENVY 34 ívelt kijelző

ADRENALINBOMBA AZ
ÉRZÉKSZERVEKNEK
Ez a minden igényt kielégítő,
lenyűgöző kijelző teljesen
elvarázsolja érzékszerveit. A
vékony, rendkívül keskeny
peremű kialakítás miatt szinte
le sem fogja tudni venni róla a
szemét. A megjelenítés pedig
olyan élethűvé teszi a
szórakozást, amilyenről eddig
csak álmodott. Ezután az
elképesztő élmény után
teljesen más szemmel fog
tekinteni a szórakozásra.

MERÜLJÖN EL A LÁTVÁNYVILÁGBAN
● Ezzel a WQHD felbontású,1 rendkívül keskeny peremű, ívelt kijelzővel a lehető legkiválóbb
moziélményben lehet része. A lenyűgöző felbontás és a káprázatos színkontraszt új szintre emeli a
szórakozást.
NE CSAK HALLGASSA. HAGYJA, HOGY AZ ÉLMÉNY MAGÁVAL RAGADJA.
● Az elképesztő hangtartománynak és tiszta hangzásnak köszönhetően minden pillanatot
tökéletessé varázsolhat. A Bang & Olufsen hangrendszerrel ellátott, beépített prémium hangszórók
új értelmet adnak a hangzásnak.
LÁTHATÓ ÖSSZETARTOZÁS. ÉREZHETŐ KÜLÖNBSÉG.
● A beépített biztonságos webkamerával és a kétcsatornás mikrofonnal HD felbontásban tarthatja a
kapcsolatot barátaival és családtagjaival. A Skype for Business tanúsítvánnyal rendelkező előugró
webkamera lenyűgözően tiszta képet biztosít, és csak akkor emelkedik ki, ha tényleg szükség van
rá.
Szolgáltatások
● Az ívelt kijelző szélei még közelebb kerültek egymáshoz, így hihetetlenül valósághű vizuális élményt
és még nagyobb látóteret biztosítanak.
● A lenyűgöző 3440 x 1440 felbontásnak köszönhetően még könnyebben elmerülhet a
szórakozásban. Az 5 millió képpontos ívelt kijelző magával ragadó képminőséget és rendkívül éles
részleteket biztosít.1
● Egyszerűen csatlakoztassa laptopját vagy mobileszközét az USB-C™ porthoz, és amíg az egyik
kapcsolat lehetővé teszi, hogy a tartalmakat a nagy képernyőn tekintse meg, addig a kijelző feltölti
az eszközt.
● A Bang & Olufsen szakértőivel együttműködésben kidolgozott HP hangszórók gazdag, valósághű
hangzásvilágot biztosítanak. Ne csak hallgassa – hagyja, hogy az élmény magával ragadja.
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WQHD (Wide Quad High Definition) képminőséghez WQHD tartalom szükséges.
USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
szolgáltatásokhoz külön szoftverre vagy külső gyártótól származó alkalmazásokra lehet szükség az ismertetett funkciók biztosításához.
4Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
5A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
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HP ENVY 34 ívelt kijelző

Képernyőméret

86,36 cm (34 hüvelyk)

Oldalarány

21:9

Képernyő típusa

VA LED-es háttérvilágítással

Képponttávolság

0,232 mm

Frissítési válaszidő

6 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 5M:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

1 HDMI 2.0-port; 1 DisplayPort™ 1.2

Felbontás

WQHD (3440 x 1440, 60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 145 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 100 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Felhasználói vezérlők

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +20° között

Csatlakoztathatóság

1 USB Type-C™ (legfeljebb 60 W tápellátás); 2 USB 3.0 (USB-eszközhöz csatlakoztatható); Vonali hangbemenet/fejhallgató-kimenet

Környezeti specifikációk

Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 185 W (maximális), 70 W (jellemző); Készenléti üzemmód: 0,5 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: C; Látható képátlója: 86,36 cm (34 hüvelyk); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 62 W; Éves energiafogyasztás: 91 kWh; Készenlét:
0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,43 W; Képernyőfelbontás: WQHD (3440 x 1440, 60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Képvezérlés; OSD vezérlése; Felügyelet; Nyelv; Információk; Bemeneti vezérlés; Gyári beállítások visszaállítása; Menü; Mínusz („–”); Plusz
(„+”) /Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Tápellátás

Méretek (sz x mé x ma)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (állvánnyal); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (állvány nélkül)

Súly

11,14 kg (állvánnyal); 7,66 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5 °C és 35 °C között

Működési páratartalom tartomány

20–80% (nem lecsapódó)

Tárolási hőmérséklet tartomány

–20 °C és 60 °C között

Nyugalmi páratartalom-tartomány

5–95%

Webkamera

720p felbontású integrált HD két mikrofonnal és LED világítással

Tanúsítványok és megfelelőségi információ 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 – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE
Termékszín

Fekete és ezüst

Jótállás

1 éves HP kereskedelmi jótállás

Gyártó ország

Kína

A csomag tartalma

Monitor; Váltóáramú tápkábel; HDMI-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); USB-kábel; USB Type-C™ kábel;
DisplayPort-kábel; VESA-rögzítőkeret; Külső tápegység; L alakú csavarhúzó

VESA rögzítő

Van

Rendelési tudnivalók

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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