Datablad

HP 34f välvd skärm
Låt dig uppslukas i stunden
Se på världen på ett helt nytt sätt med denna stora 34 tum (86,36 cm) välvda skärm som framhäver varje liten detalj i
innehållet. Omge dig med vackra färger och skarpa detaljer i Quad HD och få en fantastisk underhållningsupplevelse när
du streamar, spelar och skapar.

Superstor. Uppslukande

Snyggt på skrivbordet

Bild utan störningar

Se mer, känn mer och gör mer på en
uppslukande 34 tum välvd skärm med
superskarp Ultra-Wide Quad HD1upplösning. Den integrerade IPS-panelen
ger varma och autentiska färger och
ultrabred betraktningsvinkel så att du får
perfekt bild varje gång.4

Denna 34 tum (86,36 cm) välvda skärm har
en snygg design som matchar alla dina
underhållningsbehov. Den har supertunna
kanter på tre sidor och maximal bildyta, och
det tåliga stativet helt i metall ger en elegant
look.

Njut av underhållning utan oskärpa eller
avbrott. Tack vare AMD FreeSync2-teknik
visas innehållet alltid skarpt och detaljerat.
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Höjdpunkter
Välvd Ultra WQHD-skärm
Ta underhållningen till en ny nivå med en imponerande upplösning på 3440 x 1440. Den välvda skärmen omger dig med 5 miljoner pixlar och ger
en fängslande definition och extremt skarpa detaljer.
Skaffa dig det bästa
Oavsett var du befinner dig ger en HP IPS-skärm tydliga, levande bilder. IPS-teknik säkerställer bildvisningens precision och konsekvens över hela
det extra breda spektrumet. Njut av samma breda visningsupplevelse som på förstklassiga plattor och mobila enheter.
Kompakt, elegant design
Du får allt du behöver i en enda elegant förpackning. Med en enda anslutning till vägguttaget undviker du kabelhärvor. Slimmad design ger dig mer
utrymme för en förbättrad datorupplevelse.
AMD® FreeSync™-teknik
Se och känn skillnaden med spel som flyter på och ger ett direkt gensvar. AMD FreeSync™ synkroniserar uppdateringsfrekvensen med
grafikprocessorn och gör hackiga bilder och kommandolagg till ett minne blott.
Micro-edge-skärm
Bildskärmens otroligt smala ram ger en bildupplevelse med riktigt breda betraktningsvinklar, idealisk för montering av flera skärmar.

1 QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder. HDMI 1.4 eller DisplayPort 1.2 krävs för maximal prestanda. HDMI-kabel medföljer, DisplayPort-kabel säljs separat.
2 UWQHD-innehåll (Ultra-Wide Quad High-Definition) krävs för visning av UWQHD-bilder.

3 FreeSync™ är endast tillgängligt vid anslutning via DisplayPort eller HDMI. FreeSync är en AMD®-teknik för FHD- eller QHD-skärmar som utformats för att förhindra att bilden hackar och/eller bryts när du spelar spel och

tittar på video. Den låser skärmens uppdateringsfrekvens till grafikkortets bildfrekvens. AMD Radeon-grafik och/eller AMD A-Series APU-kompatibla skärmar med stöd för DisplayPort/HDMI™ Adaptive-Sync krävs. AMD
15.11 Crimson-drivrutin (eller nyare) krävs för att stödja FreeSync via HDMI. De anpassningsbara uppdateringsfrekvenserna kan variera beroende på bildskärm. Mer information finns på www.amd.com/freesync.
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Bildskärmsstorlek

86,36 cm

Höjd-bredd-förhållande

21:9 1

Bildskärmstyp

IPS med LED-belysning

Pixelstorlek

0,232 mm

Svarstid

5 ms grått till grått (med overdrive) 1

Ljusstyrka

300 cd/m² 1

Bildkvot

1000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt 1

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Produktens färg

Silver

Upplösning

WQHD (3440 x 1 440 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440; 640
x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600; 2560 x 1080

Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)

Upp till 89 kHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 60 Hz

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Språkval; Plug and Play; Användarreglage

Typ av bildskärmsingång

2 HDMI 2.0 (med stöd för HDCP)

Fysiska säkerhetsfunktioner

Säkerhetslåsberedd 3

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +25 °

Administrationsprogramvara

HP Display Assistant

Specifikationer för omgivning

Arsenikfritt skärmglas; Låg halogenhalt 2

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: B; Energiförbrukning i påslaget läge: 47 W; Årlig energiförbrukning: 68 kWh; Standby: 0,29 W; Energiförbrukning (påslaget läge): 47 W;
Energiförbrukning (OFF-läge): 0,19 W

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Bildkontroll; Information; Inmatningskontroll; Språk; Administration; Menykontroll; Strömkontroll

Externa I/O-portar

3 USB 3.0 (en uppströms, två nedströms)

Produktmått

81,41 x 4,99 x 36,72 cm Utan stativ.
81,41 x 18,7 x 45,16 cm With stand
Förpackat: 95 x 16,8 x 48 cm

Vikt

7,1 kg; Förpackat: 9,8 kg

Driftstemperatur

5 till 35 °C

Driftstemperatur

–20 till 60°F

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 % relativ luftfuktighet

Certifieringar och överensstämmelser

BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL); CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; RCM; SABS
IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ES7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) UKRAINIA; IEC60950:1999; PSBISC

Nätenhet

Inspänning 100 till 240 VAC

Garanti

1 års begränsad garanti för reservdelar och arbete.

Medföljer

HDMI-kabel; USB-kabel; Garantikort; Nätadapter; CD; Bildskärm; Strömkabel; Snabbinstallationsanvisningar

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Produktnummer

6JM50AA

Beställningsinfo

6JM50AA#ABB: 193808390661

1
Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.
2
Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
3

Lås säljs separat.
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