Karta produktu

Zakrzywiony monitor HP ENVY 34

DRESZCZ EMOCJI

Ten monitor ze wszystkimi
niezbędnymi funkcjami oraz
realistycznym obrazem i
dźwiękiem pobudzi Twoje
zmysły. Elegancka konstrukcja
z wąskimi krawędziami
sprawia, że trudno oderwać
wzrok. Dodatkowo obraz i
dźwięk zapewniają rozrywkę
na poziomie, o którym
dotychczas można było tylko
marzyć. Elektryzujące
wrażenia sprawią, że
zaczniesz zupełnie inaczej
patrzeć na rozrywkę.

PRZEŁOMOWY REALIZM
● Poczuj się jak w kinie dzięki zakrzywionemu monitorowi WQHD1 z wąskimi krawędziami.
Niesamowita rozdzielczość i doskonały kontrast kolorów zapewniają nowy poziom rozrywki.
NIE TYLKO SŁUCHAJ. POCZUJ.
● Wzbogacaj każdą chwilę o nowe doznania dzięki niesamowitej jakości dźwięku. Te wysokiej klasy
zintegrowane głośniki z systemem Bang & Olufsen wyznaczają nowe standardy.
DOSKONAŁE POŁĄCZENIE. ODCZUWALNA RÓŻNICA.
● Łącz się ze znajomymi i rodziną w rozdzielczości HD dzięki zintegrowanej kamerze internetowej z
funkcjami prywatności i układem dwóch mikrofonów. Ta chowana kamera z certyfikatem Skype for
Business zapewnia niesamowitą jakość obrazu i pojawia się tylko wtedy, gdy zostanie włączona.
Obejmuje
● Dzięki umieszczonym jeszcze bliżej krawędziom ekranu ten zakrzywiony monitor zapewnia
niezwykłą jakość obrazu i szersze pole widzenia.
● Nowy poziom wrażeń z rozrywki dzięki imponującej rozdzielczości 3440 × 1440. Zakrzywiony
monitor dzięki 5 mln pikseli zapewnia urzekającą rozdzielczość oraz wyjątkowo wyraziste
szczegóły1.
● Wystarczy podłączyć laptopa lub urządzenie przenośne z portem USB-C™ – jedno połączenie
pozwala wyświetlać treści na dużym ekranie i jednocześnie ładować urządzenie.
● Głośniki HP dostrojone we współpracy z ekspertami z Bang & Olufsen zapewniają bogaty,
realistyczny dźwięk. Nie tylko słuchaj – zanurz się w realistycznym dźwięku.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości WQHD wymagane są treści w rozdzielczości WQHD.
USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.
Funkcje mogą wymagać oprogramowania lub innych aplikacji firm zewnętrznych w celu zapewnienia opisanych funkcjonalności.
4 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
5 DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi Video Electronics Standards Association (VESA®) w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
1
2
3

Karta produktu

Zakrzywiony monitor HP ENVY 34

Wielkość wyświetlacza

86,36 cm (34")

Współczynnik kształtu

21:9

Typ wyświetlacza

VA z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,232 mm

Czas odświeżania

6 ms (od szarości do szarości)

Jasność

300 cd/m²

Współczynnik kontrastu

3000:1 statyczny; 5M:1 dynamiczny

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

1 port HDMI 2.0; 1 port DisplayPort™ 1.2

Rozdzielczość

WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 145 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 100 Hz

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Opcje sterowania

Zabezpieczenia fizyczne

Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: Od -5 do +20°

Sieci i łączność

1 port USB Type-C™ (maks. zasilanie 60 W); 2 porty USB 3.0 (wejściowe); Wejście sygnałowe audio / wyjście słuchawkowe

Parametry środowiskowe

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 100–240 V AC przy 50–60 Hz; Pobór mocy: maks. 185 W, w typowych warunkach 70 W; Tryb gotowości: 0,5 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: C; Przekątna widocznego ekranu: 86,36 cm (34"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 62 W; Roczne zużycie energii: 91 kWh;
Oczekiwanie: 0,5 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,43 W; Rozdzielczość ekranu: WQHD (3440 × 1440 przy 60 Hz)

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Kontrast; Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Opcje wyświetlane na ekranie; Zarządzanie; Język; Informacje; Sterowanie sygnałem wejściowym;
Przywracanie ustawień fabrycznych; Menu; Minus („–”); Plus („+”) / sterowanie sygnałem wejściowym; OK/Auto; Zasilanie

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

80,98 × 47,65 × 19,82 cm (z podstawą); 80,98 × 39,53 × 10,24 cm (bez podstawy)

Waga

11,14 kg (z podstawą); 7,66 kg (bez podstawy)

Zakres tempretatur pracy

5° – 35°C

Zakres wilgotności podczas pracy

20% – 80% (bez kondensacji)

Zakres temperatur w czasie pracy

-20° – 60°C

Zakres wilgotności po wyłączeniu

5% – 95%

Kamera internetowa

Zintegrowana kamera HD 720p z dwoma mikrofonami i diodą LED

Certyfikaty i normy

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; WEEE

Kolor produktu

Czarny i srebrny

Gwarancja

2-letnia gwarancja komercyjna HP

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Monitor; Przewód zasilania pr. zm.; Przewód HDMI; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki); Przewód USB; Przewód USB Type-C™; Przewód
DisplayPort; Uchwyt montażowy VESA; Zasilacz zewnętrzny; Śrubokręt typu L

Mocowanie VESA

Tak

Informacje o zamawianiu

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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