
Datablad

HP Z38c 95,25 cm (37,5 tum) välvd
bildskärm
Bli försjunken i arbetet

Sjunk in helt i den vidsträckta
elegansen hos den välvda
bildskärmen HP Z38c. Form möter
funktion med en klar panoramabild
som gör att du kan fokusera på
arbetet.

HPs bredaste välvda bildskärm

Se ditt arbete tydligt på den 95,25 cm (37,5 tum) stora välvda skärmen. Känn hur skärmen omsluter dig med en radie på 2 300 mm,
som är anpassad efter det naturliga synfältet. Det är optimalt för användning dag ut och dag in.

En stor skärm. En sömlös arbetsyta.

Ge stora idéer andrum i ett höjd-bredd-förhållande på 21:9. Se hela projektet utan störande ramar i mitten av en uppsättning med
dubbla skärmar. En stor visningsyta håller dig mer produktiv när du arbetar i flera olika program.

Din visuella upplevelse in i minsta detalj

Se alla aspekter av din skapelse i kristallklar 4K-upplösning, 3 840 x 1 600 . Med optimerad pixeldensitet är ikonerna och texten i
perfekt storlek, så att du kan ägna mindre tid åt att panorering och zoomning och mer tid åt att skapa.

Höjdpunkter

Upplev svepande panoramavyer med bredvinkel på den 95,25 cm (37,5 tum) stora bildskärmen.

Se hela projektet med den fantastiskt höga perifera läsbarheten hos den välvda bildskärmen med en radie på 2 300 mm.

Se varenda detalj i projektet med 4K-upplösning (3 840 x 1 600) . Med 111 ppi är texten och teckensnitten i helt rätt storlek.

Maximera det synliga skärmområdet med den tresidiga supertunna ramen.

Se genomgående tydliga och klara bilder över hela skärmen med upp till 178° horisontella/178° vertikala betraktningsvinklar.

Hitta den perfekta inställningen för dig med ett lutningsområde från -5° till +20° vertikalt, ett vridningsområde från 45° åt vänster till
45° åt höger och ett höjdjusteringsområde på 120 mm (4,7 tum).

Färre kablar. Mindre trassel. USB-C™-anslutningen ger video, data och 65 W ström – allt med en kabel.

DisplayPort™, HDMI-anslutningar och alla kablar levereras som standard, så att du snabbt och lätt kan installera och ansluta till
vilken enhet som helst.

Räkna med fabrikskalibrerad färg från den allra första gången du startar för pålitlig färg mellan skärmar och från projekt till projekt.

Z38c har en vanlig VESA-monteringsadapter för montering på bildskärmsarmar.

Bildskärmen har garanterat inga ljusa delpixelfel. Om den skulle ha det byter HP ut skärmen.

Få ett renare skrivbord genom att montera din mini-PC på datormonteringsfästet HP B500.
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HP Z38c 95,25 cm (37,5 tum) välvd bildskärm Specifikationstabell

Bildskärmstyp IPS m LED-belysning

Ljusstyrka 300 cd/m²

Bildkvot 1000:1

Svarskvot 14 ms på/av

Produktens färg Svart

Höjd-bredd-förhållande 21:9

Inbyggd upplösning UWQHD + (3 840 x 1 600 vid 60 Hz)

Upplösningar som stöds 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x
1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Skärmegenskaper Antireflexbehandlad; BrightView-panel; IPS-teknik (In-plane switching); Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug
and play; Kan programmeras av användaren; Antistatisk

Användarkontroller Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Bildkontroll; Information; Inmatningskontroll; Språk; Administration; Meny; Ström

Insignal 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, strömförsörjning upp till 65 W)
med stöd för HDCP

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 95,25 cm (37,5 tum)

Portar och anslutningar 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strömförsörjning upp till 65 W); 3 USB 3.0

Kamera Ingen integrerad kamera

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

Strömförsörjning Inspänning: 100 till 240 V~

Strömförbrukning 195 W (max), 80 W (standard), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått 89,55 x 10,42 x 39,95 cm (Utan stativ)

Vikt 13,8 kg (med stativ)

Fysiska säkerhetsfunktioner Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Certifiering och regelefterlevnad BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS i Vietnam; MEPS i
Australien och Nya Zeeland; ErP; cTUVus; CoC i Mexiko; MSIP; Microsoft WHQL-certifiering (Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8); BIS

Specifikationer för hållbar inverkan Arsenikfritt bildskärmsglas; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; Låg halogenhalt

Medföljer Monitor; DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; USB Type-C™ cable; Quick Setup Poster; AC power cord

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

Panelens bitdjup 10 bitar

Vertikal betraktningsvinkel 178°

Horisontell betraktningsvinkel 178°

Ram Tresidig ram med mikrokant

Sväng ±45°

Lutning -5 till +20°

Rotera No pivot

Intervall för höjdjustering 120 mm

VESA-montering 100 mm x 100 mm

Hårdhet 3H

Skärmbehandling Antireflex

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Flimmerfri Ja

Energieffektivitetsklass G

Pixelstorlek 0,229 mm
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HP Z38c 95,25 cm (37,5 tum) välvd bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B500 PC-monteringsfäste
Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B500-datormonteringsfästena för
bildskärmar som gör att du kan ansluta din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller vald HP Thin
Client direkt bakom valda 2017 och 2018 HP Z-skärmar.
Produktnummer: 2DW52AA

HP 5 års hårdvarusupport nästa
arbetsdag på plats för 3D-skärm

Under 5 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om
problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U8KY4E
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HP Z38c 95,25 cm (37,5 tum) välvd bildskärm

Fotnoter om meddelandetjänster

 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 Monteringsarmar är tillval och säljs separat.
 Datormonteringsfästet HP B500 säljs separat.

 

Fotnoter med tekniska specifikationer

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

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt. Ingenting i detta
dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
 
DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. USB Type-C™ är ett varumärke som tillhör USB
Implementers Forum.
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