Folha de Dados

Monitor Curvo HP ENVY 34

ADRENALINA EM TODOS OS
SENTIDOS
Este incrível monitor com
todas as funcionalidades
envolve completamente
todos os seus sentidos. O seu
elegante design com margens
reduzidas faz com que seja
quase impossível passar-se
despercebido. A forma como
os conteúdos são
apresentados revoluciona a
sua experiência de
entretenimento. Com uma
experiência tão elétrica,
jamais desfrutará do
entretenimento da mesma
forma.

EXPERIÊNCIA IMERSIVA.
● Deixe-se envolver pela melhor experiência cinematográfica com este monitor com ecrã curvo
WQHD1 de margens reduzidas. A sua impressionante resolução e incrível contraste de cor levam a
sua experiência de entretenimento até ao limite.
NÃO OIÇA APENAS. VIVA.
● Desfrute de cada momento com qualidade e nitidez de imagem impressionantes. Estes altifalantes
de excelência incorporados com áudio da Bang & Olufsen redefinem o conceito de som.
DESFRUTE DA LIGAÇÃO. SINTA A DIFERENÇA.
● Comunique com os seus amigos e família em HD com a câmara web de privacidade e o microfone
de matriz dupla incorporados. Esta câmara retrátil certificada para Skype for Business grava com
uma incrível definição e emerge apenas quando é necessária.
Características
● Ao aproximar ainda mais as laterais do monitor, o ecrã curvo proporciona uma experiência de
visualização incrivelmente realista com um ângulo de visão ainda mais amplo.
● Dê a todo o seu entretenimento um novo nível de envolvência com a impressionante resolução
3440 x 1440. O monitor curvo envolve os seus sentidos com 5 milhões de pixéis para uma cativante
definição e detalhes ultra nítidos.1
● Basta conectar o seu portátil ou dispositivo móvel à porta USB-C™ para mantê-lo carregado
enquanto desfruta dos seus conteúdos no ecrã de grandes dimensões.
● Os altifalantes HP, com áudio aperfeiçoado pelos especialistas da Bang & Olufsen, produzem som
nítido e envolvente. Não basta ouvir. Deixe-se envolver pela experiência.

É necessário conteúdo WQHD (Wide Quad High Definition) para visualizar imagens WQHD.
USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum.
As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para fornecer as funcionalidades descritas.
4 Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP; o desempenho real pode ser superior ou inferior.
5 DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países.
1
2
3

Folha de Dados

Monitor Curvo HP ENVY 34

Tamanho do ecrã

86,36 cm (34 pol.)

Proporção

21:9

Tipo de ecrã

VA com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,232 mm

Tempo de resposta de actualização

6 ms cinza para cinza

Luminosidade

300 cd/m²

Relação de contraste

3000:1 estático; 5M:1 dinâmico

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

1 porta HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolução

WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 145 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 100 Hz

Características do ecrã

Antirreflexo; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; Controlos do utilizador

Funcionalidades de segurança física

Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +20°

Conectividade

1 USB Type-C™ (fornecimento de energia de até 60 W); 2 USB 3.0 (a jusante); Entrada de áudio/saída de auscultadores

Especificações ambientais

Vidro de ecrã sem arsénico; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio; Baixo halogéneo

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 100 a 240 V CA entre 50 e 60 Hz; Consumo de energia: 185 W (máximo), 70 W (normal); Modo de espera: 0,5 W
Eficiência energética

Classe de eficiência energética: C; Ecrã diagonal visível: 86,36 cm (34 pol.); Consumo energético em modo ativo: 62 W; Consumo energético anual: 91 kWh; Em espera: 0,5
W; Consumo energético (desligado): 0,43 W; Resolução do ecrã: WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Luminosidade; Contraste; Controlo de cor; Controlo de imagem; Controlo apresentado no ecrã; Gestão; Idioma; Informação; Controlo de entrada; Reposição de fábrica;
Menu; Menos ("-"); Mais ("+")/Controlo de entrada; OK/Auto; Ligar/Desligar

Dimensões (l x p x a)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (com suporte); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (sem suporte)

Peso

11,14 kg (com suporte); 7,66 kg (sem suporte)

Amplitude Térmica em Funcionamento

5° a 35°C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20% a 80% (sem condensação)
Amplitude Térmica de Armazenamento

-20° a 60°C

Intervalo Humidade de Não Funcionamento

5% a 95%

Webcam

HD 720p integrada com microfones duplos e LED

Certificações e conformidades

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietname); MEPS (Austrália e Nova Zelândia); REEE

Cor de produto

Preto e Prateado

Garantia

Garantia comercial HP de 2 anos

País de Origem

China

Conteúdo da Caixa

Monitor; Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI; CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores); Cabo USB; Cabo USB Type-C™; Cabo DisplayPort; Suporte de
montagem VESA; Adaptador de alimentação externa; Chave de parafusos tipo L

Montagem VESA

Sim

Informações para encomendas

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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