Datablad

HP P34hc G4 WQHD USB-C välvd
bildskärm
Bli som ett med den välvda formen

När det gäller den välvda P34hc WQHDbildskärmen är större verkligen bättre. Tack
vare den uppslukande och extremt breda
bildskärmen kan ni behålla fokus och troligen
bli mindre distraherade och upp till 33 % mer
produktiva1 jämfört med en mindre
bildskärm.

Extra bred bildskärm. Extremt uppslukande.
Försjunk i denna 34 tum (86,36 cm) välvda bildskärm med knivskarp WQHD-upplösning och en integrerad
högtalare. Och med allt tillgängligt utrymme kan man se mer av bildskärmen vilket gör den perfekt för de som
jobbar med flera uppgifter samtidigt och vill öka sin produktivitet.
Rensa skrivbordet
Fokusera mer på arbetet istället för sladdarna på skrivbordet. Eftersom en USB-C™-kabel inte bara överför data
och video utan också laddar datorn kan ni äntligen uppleva en helt sladdfri miljö.
Arbeta bekvämt
En bildskärm kan ha många fantastiska funktioner men om man inte kan placera den bekvämt kan produktiviteten
bli lidande. Det är därför som ergonomin är så viktig. Arbeta bekvämt med den perfekta bildskärmspositionen tack
vare justerbara höjd-, lutnings- och skjutinställningar.
Ansvarsfull tillverkning
Må bra av ett snyggt och prydligt skrivbord och dra nytta av effektiv energiprestanda. Den här välvda bildskärmen
är miljövänligt tillverkad och ENERGY STAR®-certifierad, TCO-certifierad och EPEAT®-registrerad.
Höjdpunkter
Massor av portar för att ansluta flera enheter.
Visa två datorer på en enda bildskärm med Bild i bild (PBP).
Med den integrerade KVM-omkopplaren går det att smidigt växla mellan två datorer.
3 års begränsad garanti ingår.

Datablad | HP P34hc G4 WQHD USB-C välvd bildskärm

HP P34hc G4 WQHD USB-C välvd bildskärm Specifikationstabell

Bildskärmstyp

VA

Kretskort, aktivt område

13.13 x 31.39 in 33,37 x 79,72 cm

Ljusstyrka

250 nits1

Bildkvot

3500:11

Svarskvot

5 ms GtG (med overdrive)1

Produktens färg

Svart

Höjd-bredd-förhållande

21:91

Inbyggd upplösning

WQHD (3440 x 1440)

Upplösningar som stöds

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

Skärmegenskaper

LBL-läge (Low Blue Light); Antireflexbehandlad; Justerbar höjd

Användarkontroller

Avsluta; Information; Administration; Strömförsörjning; Inmatningskontroll; Menykontroll; Ljusstyrka+; Bild; Färg

Insignal

1 USB Type-C™ (Alt mode DisplayPort™ 1.2, strömförsörjning upp till 65 W); 1 HDMI 2.0 (med stöd för HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2-in (med
stöd för HDCP); 4 USB-A 3.2 Gen 1

Bildskärmsstorlek (diagonalt)

34"

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 86,36 cm (34 tum)
Kamera

Ingen integrerad kamera

Miljö

Drifttemperatur: 5 till 35 °C;
Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % icke kondenserande;

Strömförsörjning

100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

190 W (max), 48 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått

31.89 x 4.41 x 14.44 in 80,94 x 11,21 x 36,69 cm (Utan stativ.)

Vikt

23.17 lb 10.51 kg (Med stativ.)

Fysiska säkerhetsfunktioner

Säkerhetslåsberedd

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad4

Certifiering och regelefterlevnad

BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; GS-märkt; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; WW-applikation; ICE

Specifikationer för hållbar inverkan

Arsenikfritt skärmglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO Certified; TCO Certified Edge2

Medföljer

Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C® to Type-C cable; AC power cord

Garanti

3 års begränsad garanti inklusive 3 års material och arbete. Vissa restriktioner och undantag gäller.

Pixlar per tum (ppi)

110 ppi

Panelens bitdjup

8 bitar

Vertikal betraktningsvinkel

178°

Horisontell betraktningsvinkel

178°

Ram

Tresidig ram med mikrokant

Sväng

No swivel

Lutning

–5 till +21°

Rotera

No pivot

Intervall för höjdjustering

100 mm

VESA-montering

100 mm x 100 mm

Hårdhet

3H

Skärmbehandling

Antireflex

Med pekfunktion

Utan pekfunktion

Integrerat sekretessfilter

Nej

Flimmerfri

Ja

Lägen för svagt blått ljus

Ja

Energieffektivitetsklass
Visningsfrekvens vid skanning
(horisontell)
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

G

Pixelstorlek

0,231 mm

30–160 kHz
48–100 Hz

Datablad | HP P34hc G4 WQHD USB-C välvd bildskärm

HP P34hc G4 WQHD USB-C välvd bildskärm
Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP 3 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på platsen för
standardskärm
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HP P34hc G4 WQHD USB-C välvd bildskärm
Fotnoter om meddelandetjänster
1 Baserat på HP-studien Commission ASL Productivity från oktober 2019.

Fotnoter med tekniska specifikationer
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.
4EPEAT® 2019-registrerad där detta är tillämpligt. EPEAT™-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net.
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