Fişă tehnică

Monitor HP ENVY 34 curbat

AFLUX DE ADRENALINĂ ÎN
FIECARE SIMŢ
Acest afişaj captivant, complet
echipat, îți învăluie în
întregime simţurile. Graţie
designului subţire, cu
micro-margini, va fi aproape
imposibil să îl ignori. Iar
prezentarea vizuală a acestuia
trezeşte divertismentul la
viaţă în moduri în care doar
ți-ai imaginat. Cu o experienţă
atât de electrizantă, nu vei
mai vedea divertismentul cu
aceeaşi ochi.

CUFUNDARE COPLEŞITOARE
● Inaugurează experienţa cinematografică de excepţie, cu acest afişaj WQHD1 curbat, cu
micro-margini. Rezoluţia uimitoare şi contrastul de culori excelent duc divertismentul la cote de vârf.
NU DOAR ASCULŢI. TRĂIEȘTI INTENS.
● Trăiești intensitatea fiecărui moment, prin remarcabila amplitudine şi claritate. Aceste difuzoare
premium încorporate, cu sistem audio de la Bang & Olufsen, redefinesc impactul sunetului.
VEZI CONEXIUNEA. SIMŢI DIFERENŢA.
● Conectează-te cu prietenii şi cu familia în HD, cu camera Web de confidenţialitate şi microfonul
dual-array integrate. Camera Web de tip pop-up, certificată Skype for Business, oferă o claritate
uimitoare şi apare numai când este conectată.
Beneficii
● Aducând şi mai aproape marginile laterale ale afişajului, ecranul curbat oferă o experienţă de
vizualizare incredibil de realistă şi un câmp vizual mai extins.
● Graţie rezoluţiei impresionante de 3440x1440, divertismentul vă captează la un nou nivel. Afişajul
curbat vă înconjoară cu 5 milioane de pixeli, pentru o definiţie captivantă şi detalii foarte clare.1
● Pur şi simplu conectaţi laptopul sau dispozitivul mobil la portul USB-C™, în timp ce o conexiune vă
permite să vizualizaţi conţinutul pe ecranul mare, iar afişajul vă încarcă dispozitivul.
● Difuzoarele HP, reglate în colaborare cu experţii de la Bang & Olufsen, oferă un sunet bogat, autentic.
Nu doar ascultaţi – lăsaţi experienţa captivantă să vă impresioneze.

Pentru a vizualiza imagini WQHD, este necesar conţinut WQHD (Wide Quad High Definition).
USB Type-C™ şi USB-C™ sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.
Pentru asigurarea funcţionalităţii descrise, caracteristicile pot necesita software sau alte aplicaţii de la terţi.
4 Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
5 DisplayPort™ şi logoul DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics Standards Association (VESA®) în Statele Unite şi în alte ţări/regiuni.
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Monitor HP ENVY 34 curbat

Dimensiune ecran

86,36 cm (34")

Proporţie dimensiuni

21:9

Tip ecran

VA/lumini de fundal LED

Dimensiune pixel

0,232 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

6 ms – gri la gri

Luminozitate

300 cd/m²

Rată contrast

3000:1 static; 5M:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

1 port HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2

Rezoluţie

WQHD (3440 x 1440 la 60 Hz)

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 145 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 100 Hz

Caracteristici ecran

Antireflexie; selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; controale pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator; controale utilizator

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +20°

Conectivitate

1 USB Type-C™ (până la 60 W putere furnizată); 2 USB 3.0 (pentru periferice); intrare linie audio / ieşire căşti

Specificaţii de mediu

Afişaj din sticlă fără arsen; lumini de fundal afişaj fără mercur; conţinut redus de halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 185 W maximum, 70 W obişnuit; mod standby: 0,5 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: C; Diagonală ecran vizibil: 86,36 cm (34"); Consum de energie în stare pornită: 62 W; Consum anual de energie: 91 kWh; Aşteptare: 0,5 W;
Consum de energie (în stare oprită): 0,43 W; Rezoluţie ecran: WQHD (3440 x 1440 la 60 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Luminozitate; contrast; control culori; control imagine; control OSD; gestionare; limbă; informaţii; control intrare; resetare la valorile din fabrică; meniu; minus („-”); plus
(„+”)/control intrare; OK/automat; alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (cu suport); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (fără suport)

Greutate

11,14 kg (cu suport); 7,66 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5° - 35°C

Umiditate de funcţionare

20%-80% (fără condensare)

Variaţie temperatură stocare

-20° - 60°C

Interval de umiditate pt. nefuncţionare

5%-95%

Cameră web

Tehnologie HD 720p integrată, cu microfoane duale şi LED

Certificări şi conformităţi

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 Australia-Noua Zeelandă; WEEE

Culoarea produsului

Negru şi argintiu

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Ţara de origine

China

Conţinut cutie

Monitor; cablu alimentare c.a.; cablu HDMI; CD (include ghidul pentru utilizator, garanţie, drivere); cablu USB; cablu USB Type-C™; cablu DisplayPort; suport montură VESA;
adaptor alimentare externă; şurubelniţă tip L

Montură VESA

Da

Informaţii de comandă

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

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele
şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Toate
celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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