
Karta produktu

Zakrzywiony monitor HP Z38c o
przekątnej 95,25 cm (37,5″)
Pogrąż się w pracy

Zachwyć się nieodpartą elegancją
zakrzywionego monitora HP Z38c.
Forma łączy się z funkcją dzięki
wyraźnemu, panoramicznemu
obrazowi, a użytkownik może w pełni
skupić się na pracy.

Najszerszy zakrzywiony monitor HP

Wygodna praca z dużym, zakrzywionym monitorem o przekątnej 95,25 cm (37,5″). Pełne zanurzenie dzięki promieniowi 2300 mm
odpowiadającemu naturalnemu polu widzenia. Idealny do codziennego użytku.

Jeden wielki ekran Jedna przestrzeń ułatwiająca pracę

Wielkie pomysły tylko czekają na szeroki ekran o współczynniku proporcji 21:9. Zobacz cały projekt bez rozpraszającego
obramowania pośrodku przy konfiguracji wyświetlania na dwóch ekranach. Jeden duży obszar wyświetlania zapewnia większą
wydajność podczas pracy w wielu aplikacjach.

Perfekcyjna szczegółowość wizji

Zobacz każdy aspekt swojej pracy na ekranie 4K w krystalicznie czystej rozdzielczości 3840 × 1600 . Dzięki zoptymalizowanej
gęstości pikseli ikony i tekst mają idealne rozmiary, zatem mniej czasu trzeba spędzać, przesuwając i powiększając kosztem
tworzenia.

Obejmuje

Musisz zobaczyć ten piękny, panoramiczny obraz z szerokimi kątami widzenia na ekranie o przekątnej 95,25 cm (37,5″).

Zobacz cały projekt naraz dzięki niesamowicie wysokiej czytelności na obrzeżach zakrzywionego ekranu o promieniu 2300 mm.

Zobacz każdy niuans swojego projektu z bezlitosną ostrością dzięki rozdzielczości horyzontalnej 4K (3840 × 1600) . 111 pikseli na
cal sprawia, że tekst i czcionki mają odpowiedni rozmiar.

Maksymalny widoczny obszar ekranu dzięki bardzo wąskiemu obramowaniu z 3 stron.

Zawsze wierny i jasny obraz na całym ekranie dzięki kątom widzenia 178° w poziomie / 178° w pionie.

Znajdź swoją idealną konfigurację dzięki zakresowi nachylenia w pionie od –5 do +20°, obrotu w poziomie od 45° w lewo do 45° w
prawo oraz regulacji wysokości w zakresie 120 mm (4,7 cala).

Mniej kabli. Mniej bałaganu. Złącze USB-C™ zapewnia transmisję wideo i danych oraz zasilanie o mocy 65 W przy użyciu jednego
kabla.

Złącza DisplayPort™ i HDMI oraz wszystkie kable połączeniowe są dostępne w komplecie i umożliwiają szybką konfigurację oraz
łatwe podłączenie monitora do dowolnego urządzenia.

Fabryczna kalibracja kolorów już przy pierwszym włączeniu urządzenia zapewnia precyzyjne odwzorowanie barw na różnych
monitorach i w różnych projektach.

Model Z38c jest wyposażony w standardowy adapter VESA umożliwiający mocowanie do ramion monitora.

Ekran z gwarancją braku świecących podpikseli i wymiany w razie takich defektów.

Zwolnij miejsce na biurku, montując minikomputer przy użyciu uchwytu montażowego HP B500.
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Zakrzywiony monitor HP Z38c o przekątnej 95,25 cm (37,5″) Tabela specyfikacji

Typ wyświetlacza IPS z podświetleniem LED

Jasność 300 cd/m²

Współczynnik kontrastu 1000:1

Wskaźnik odpowiedzi 14 ms (wł./wył.)

Kolor produktu Czarny

Współczynnik kształtu 21:9

Rozdzielczość własna UWQHD+ (3840 × 1600 @ 60 Hz)

Obsługiwane rozdzielczości
800 × 600; 720 × 480; 720 × 400; 640 × 480; 3840 × 1600; 2560 × 1600; 2560 × 1080; 1920 × 1600; 1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 ×
1050; 1600 × 900; 1600 × 1200; 1440 × 900; 1280 × 720; 1280 × 1024; 1024 × 768

Funkcje wyświetlacza
Powłoka antyrefleksyjna; Panel BrightView; Matryca IPS; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez
użytkownika; Powłoka antystatyczna

Kontrolki użytkownika Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Ustawienia obrazu; Informacje; Ustawienia sygnału wejściowego; Język; Zarządzanie; Menu; Zasilanie

Sygnał wejściowy
1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port HDMI 2.0; 1 port USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, zasilanie o mocy do 65 W)
z obsługą HDCP

Rozmiar wyświetlacza (przekątna) 95,25 cm (37,5″)

Porty i złącza 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, zasilanie do maks. 65 W); 3 porty USB 3.0

Aparat Bez wbudowanego aparatu fotograficznego

Ochrona środowiska
Temperatura pracy: Od 5 do 35°C; 
Wilgotność podczas pracy: 20–80% bez kondensacji; 

Zasilanie Napięcie wejściowe: 100–240 V

Zużycie energii 195 W (maks.), 80 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)

Wymiary 89,55 × 10,42 × 39,95 cm (Bez podstawy)

Waga 13,8 kg (Z podstawą)

Zabezpieczenia fizyczne Urządzenie przystosowane do obsługi blokady zabezpieczającej (blokada jest sprzedawana oddzielnie)

Certyfikaty i zgodność z przepisami
BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia
i Nowa Zelandia; ErP; cTUVus; CoC – Meksyk; MSIP; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8); BIS

Specyfikacje dotyczące zrównoważonego
wpływu

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu

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

Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Głębia bitowa panelu 10 bitów

Kąt widzenia w pionie 178°

Kąt widzenia w poziomie 178°

Ramka Mikrokrawędzie z 3 stron

Obrót ±45°

Pochylenie Od -5 do +20°

Orientacja No pivot

Zakres regulacji wysokości 120 mm

Mocowanie VESA 100 mm × 100 mm

Twardość 3H

Obróbka ekranu Antyodblaskowy

Aktywna funkcja dotykowa Bez obsługi dotykowej

Eliminacja migotania obrazu Tak

Klasa sprawności energetycznej G

Wielkość piksela 0,229 mm
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Zakrzywiony monitor HP Z38c o przekątnej 95,25 cm (37,5″)

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Komputerowy uchwyt mocujący HP
B500

Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwytu montażowego HP B500, który pozwala na
podłączenie stacji roboczej HP, minikomputera biurkowego HP, urządzenia HP Chromebox lub
wybranego terminalu HP Thin Client bezpośrednio za jednym z wybranych monitorów HP Z z
roczników 2017 i 2018.
Numer produktu: 2DW52AA

Pomoc techniczna HP w następnym
dniu roboczym w miejscu instalacji dla
monitora 3D przez 5 lat

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z
dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa
ta jest dostępna przez 5 lat.
Numer produktu: U8KY4E
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Zakrzywiony monitor HP Z38c o przekątnej 95,25 cm (37,5″)

Przypisy dotyczące wiadomości

 Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.
 Ramiona mocujące są opcjonalne i sprzedawane oddzielnie.
 Uchwyt montażowy HP B500 jest sprzedawany oddzielnie.

 

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

 Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.
 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Jedyne gwarancje na produkty firmy HP zostały sformułowane w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące
w niniejszym dokumencie.
 
DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. USB Type-C™ jest znakiem
towarowym USB Implementers Forum.
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