
Adatlap

HP ENVY 34c 86,36 cm-es (34 hüvelykes)
kijelző
AZ OPTIMÁLIS ÍV

A rendkívül részletgazdag
képalkotás és a lenyűgöző
hangzás életre kelti
médiatartalmait. A HP Envy
34c ívelt kijelző rendkívül
széles, WQHD felbontású
vizuális élményt nyújt,
amelyet tovább gazdagít a
DTS™ Audio technológiával
ötvözött, előre irányított
hangszórók magával ragadó
hangzása. A sokoldalú
csatlakoztathatóság révén
életre keltheti a videókat,
játékokat, és egyéb
tartalmakat.

Magával ragadó ívelt kijelző
● A 3440 x 1440, WQHD1 felbontású, 86,36 cm-es (34 hüvelykes) képátlójú ívelt kijelző lenyűgöző
panorámahatásával bámulatosan élénk és valósághű képi világot nyújt kedvenc filmjeihez,
játékaihoz és fényképeihez.

Lélegzetelállító hangteljesítmény
● A DTS hangtechnológiával kombinált, és az erőteljesebb hangzás érdekében előre irányított 6
wattos hangszórók mély basszusa és kristálytiszta magas hangja lenyűgöző hangélményt biztosít.2

Életre keltett tartalom
● Megoszthatja a táblagépén, noteszgépén vagy okostelefonján tárolt képeket, videókat és egyéb
tartalmakat a különféle portok (például HDMI-, VGA-, illetve MHL-port [Mobile High Definition Link])
segítségével, amelyek a tartalmak megtekintése közben feltöltik az eszköz akkumulátorát.3

Szolgáltatások:
● A látómező középpontjában elhelyezkedve optimális perifériás olvashatóságot és hangélményt
élvezhet.

● A HP első 21:9 képarányú, WQHD felbontású, rendkívül széles, 178°-os betekintési szöggel
rendelkező kijelzője gyakorlatilag bármilyen helyzetből egységes színmegjelenítést és képalkotást
biztosít.

● Az ívelt kijelző bal és jobb oldalán tökéletes szögben elhelyezett 6 wattos hangszórók ideális
hangélményt és kiváló sztereó hangzást biztosítanak a felhasználó számára.

● A mellékelt vezeték nélküli távvezérlővel kényelmesen hátradőlve élvezheti a filmeket és az egyéb
médiatartalmakat.

1A HD képminőséghez HD (nagy felbontású) tartalom szükséges.
2A DTS név és emblémák a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei, és használatuk a Hewlett-Packard licence alapján történik.
3Az MHL 2.0-port feltölti az MHL-kompatibilis okostelefon és táblagép akkumulátorát. A monitorhoz való csatlakozáshoz az okostelefonnak vagy a táblagépnek MHL-kompatibilisnek kell lennie, vagy szükség van egy
HDMI-hardverkulcsra. Lásd a mobileszköz műszaki jellemzőit. A DisplayPort egy, a Video Electronics Standards Association (VESA) által fejlesztett digitális kijelzőcsatlakozó
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HP ENVY 34c 86,36 cm-es (34 hüvelykes) kijelző

Képernyőméret 86,36 cm (34 hüvelyk)

Oldalarány 21:9

Képernyő típusa VA LED-es háttérvilágítással

Képponttávolság 0,232 mm

Frissítési válaszidő 14 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtás nélkül); 8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással)

Fényerő 350 cd/m²

Kontrasztarány 3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus

Videobemeneti jel 1 MHL (HDCP-támogatással); 2 HDMI (HDCP-támogatással); DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Felbontás 3440 x 1440

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes) Legfeljebb 90 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők Plug and Play; Csillogásmentes; Alacsony fátyolosodás; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás

Fizikai biztonsági funkciók Biztonsági zár

Képernyőmozgatási szöge Döntés: –5 és +25° között; Forgathatóság: +/– 180°

Csatlakoztatás 3 USB 3.0-port (kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható port BC1.2-kompatibilis akkumulátortöltési képességgel, egy számítógéphez csatlakoztatható port)

Környezeti specifikációk Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai Bemeneti feszültség: 100–240 V 50–60 Hz mellett; Energiafogyasztás: 150 W (maximális)

Energiahatékonyság Energiahatékonysági osztály: C; Látható képátlója: 86,36 cm (34 hüvelyk); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 62 W; Éves energiafogyasztás: 91 kWh; Készenlét:
0,48 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,43 W; Képernyőfelbontás: 3440 x 1440

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü; Plusz („+”); Mínusz („−”); Hangerő-szabályozó kerék némítás funkcióval; Tápellátás

Méretek (sz x h xm) 95,08 x 19,72 x 47,71 cm (állvánnyal); 95,08 x 9,39 x 37,41 cm (állvány nélkül)

Súly 9,83 kg (állvánnyal); 8 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány 5–35°C

Működési páratartalom tartomány 20–80%

Tárolási hőmérséklet tartomány -20°C és 60°C között

Nyugalmi páratartalom-tartomány 5%~95%

Tanúsítványok ésmegfelelőségi információ UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TuV-GS; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; C jelölés; FCC jelölés; CB

Garancia Egyéves korlátozott jótállás

Gyártó ország Kína

A csomag tartalma Váltóáramú tápkábel; Külső tápellátás; MHL-kábel; DP-kábel; HDMI-kábel; VESA falra/karra szerelhető adapter; OSD-távvezérlő; CD (tartalmazza a felhasználói 
útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat)

Rendelési tudnivalók K1U85AA#A2N: 888793588055; K1U85AA#ABB: 888793587973; K1U85AA#ABT: 888793588017; K1U85AA#ABU: 888793587980; K1U85AA#ABV: 888793588031;
K1U85AA#ABY: 888793588000; K1U85AA#ACQ: 888793588024; K1U85AA#AKQ: 889296095569; K1U85AA#UUG: 888793588048; K1U85AA#UUZ: 888793587997

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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