
Specifikace

Prohnutýmonitor HP ENVY 34

ADRENALIN V KAŽDÉM
SMYSLU

Tento špičkově vybavený
monitor zcela pohltí vaše
smysly. Jeho elegantní design
s minimálními okraji upoutá
váš pohled. Vaše zábavní
prezentace ožijí způsobem,
který jste znali jen ze svých
představ. Jakmile jednou
zažijete tyto elektrizující
okamžiky, již nikdy nebudete
chtít prožívat zábavu jiným
způsobem.

ODHALUJÍCÍ PONOŘENÍ
● Tento prohnutý monitor s minimálními okraji a rozlišením WQHD1 vám přináší multimediální zábavu
na úrovni kina. Jeho ohromné rozlišení a vynikající barevný kontrast posouvají zábavu na zcela novou
úroveň.

NEMUSÍTE JEN POSLOUCHAT. PROŽIJTE TO.
● Ozdobte každý okamžik poslechu neuvěřitelným rozsahem a čistotou. Tyto prémiové vestavěné
reproduktory se zvukem od Bang & Olufsen představují novou definici vnímání zvuku.

PŘIPOJTE SE A SLEDUJTE. ZAŽIJTE ROZDÍL.
● S integrovanou privátní webovou kamerou a mikrofonem s duálním polem si můžete povídat s
přáteli a rodinou v HD rozlišení. Tato výsuvná webkamera s certifikací pro aplikaci Skype pro firmy
poskytuje úžasně čisté zobrazení a snímá obraz pouze po vysunutí.

Funkce
● Přiblížením bočních stran blíže k očím poskytuje prohnutý monitor neuvěřitelně realistický obraz a
mnohem přirozenější zorné pole.

● Nechte se pohltit zcela novou úrovní zábavy na obrazovce s impozantním rozlišením 3 440 x 1 440
pixelů. Prohnutý monitor kolem vás promítne 5 milionů pixelů, abyste si mohli užít úchvatnou
podívanou v neuvěřitelně ostrých detailech.1

● Jednoduše zapojte svůj notebook nebo mobilní zařízení do portu USB-C™ a s jedním připojením
můžete sledovat obsah na velké obrazovce a současně nabíjet své zařízení.

● Reproduktory HP, vyladěné ve spolupráci s odborníky z Bang & Olufsen, vydávají bohatý, autentický
zvuk. Nemusíte jen poslouchat – nechte se obklopit pohlcujícím zvukem.

1WQHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (WQHD).
2 USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
3 Funkce mohou vyžadovat software nebo další aplikace od jiných výrobců, aby fungovaly popisovaným způsobem.
4 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují typické technické údaje poskytované výrobci komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
5 DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích.



Specifikace

Prohnutýmonitor HP ENVY 34

Velikost monitoru 86,36 cm (34")

Poměr stran 21 : 9

Typmonitoru VA s LED podsvícením

Rozteč pixelů 0,232 mm

Doba odezvy 6 ms (šedá – šedá)

Jas 300 cd/m²

Kontrastní poměr 3 000 : 1 statický; 5 000 000 : 1 dynamický

Úhel zobrazení 178° vodorovně; 178° svisle

Signál videovstupu 2 porty HDMI 2.0; 1 port DisplayPort™ 1.2

Rozlišení WQHD (3 440 x 1 440 při 60 Hz)

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 145 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně) Až 100 Hz

Funkce displeje Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné; Uživatelské ovládací prvky

Funkcemechanického zabezpečení Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru Náklon: -5 až +20°

Možnosti připojení 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájení až 60 W); 1 port USB 3.0 (dva vstupní)

Parametry prostředí Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Nízký obsah halogenů

Napájení a požadavky na napájení Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 185 W, typická 70 W; Pohotovostní režim: 0,5 W

Účinnost napájení Třída energetické účinnosti: C; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 86,36 cm (34"); Spotřeba energie při zapnutém režimu: 62 W; Roční spotřeba energie: 91 kWh; Pohotovostní
režim: 0,5 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,43 W; Rozlišení obrazovky: WQHD (3 440 x 1 440 při 60 Hz)

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem Jas; Kontrast; Ovládání barev; Ovládání obrazu; Ovládání pomocí nabídky na obrazovce; Správa; Jazyk; Informace; Ovládání vstupů; Obnovení nastavení výrobce; Nabídka;
Mínus („-“); Plus („+“)/Ovládání vstupů; OK/Auto; Napájení

Rozměry (š x h x v) 80,98 x 47,65 x 19,82 cm (s podstavcem); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (bez podstavce)

Hmotnost 11,14 kg (s podstavcem); 7,66 kg (bez podstavce)

Rozsah provozních teplot 5–35 °C

Rozsah provozní vlhkosti 20–80 % (nekondenzující)

Rozsah skladovacích teplot -20–60 °C

Rozsah vlhkosti mimo provoz 5–95 %

Certifikace a 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 (Vietnam); MEPS (Austrálie a Nový Zéland); WEEE

Barva produktu Černá a stříbrná

Záruka Jednoletá komerční záruka HP

Země původu Čína

Obsah krabice Monitor; Napájecí kabel (AC); Kabel HDMI; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); Kabel USB; Kabel USB Type C™; Kabel DisplayPort;
Montážní konzola VESA; Externí napájecí adaptér; Šroubovák ve tvaru L

Držák VESA Ano

Informace o objednávce 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

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná
za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Únor 2017


