Datasheet

HP EliteDisplay S340c 34-inch (86,4 cm) curved
monitor
Volg de curve voor adembenemende samenwerking

Voer iedere taak moeiteloos uit en
werk beter samen dan ooit met
HP's eerste voor Skype voor
Bedrijven® gecertificeerde curved
scherm: de HP EliteDisplay S340c.
Wissel tussen online
vergaderingen, presentaties en
spreadsheets op het extra brede
QHD-scherm. Vergader in stijl met
een pop-upwebcam, microfoon en
audio van Bang & Olufsen.

Laat iedereen versteld staan
● Dit ultraplatte QHD-scherm is een sieraad op elk bureau. De allermooiste zakelijke HP monitor met zijn
bijzondere 34-inch (86,36-cm) curved scherm, 21:9 aspectratio en een microrand aan drie zijden benut alle
beschikbare schermruimte.
Leid de perfecte conferentie
● Werk samen op HP's beste videoconferentiescherm ooit en geniet van een kristalhelder beeld en geluid. Het is
gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven® en heeft een pop-upwebcam, vergadersneltoetsen, microfoon, twee
luidsprekers en door Bang & Olufsen afgestemde audio.
Log in met een glimlach
● Als u het scherm aansluit op uw Windows 10-pc met Windows Hello, is de aanmeldprocedure veilig en
eenvoudig. Een geïntegreerde pop-upwebcam met IR herkent uw gezicht en meldt u automatisch aan via
gezichtsherkenning en u hoeft geen wachtwoord in te voeren!
USB-C™ voor complete pc-productiviteit
● Voorzie uw HP Elite desktop pc, notebook, convertible of mobiele apparaat van stroom1 en geniet van video via
één USB-C™-ingang op het scherm.
Pluspunten
● Sluit de nieuwste randapparaten en uw vertrouwde bestaande apparatuur aan met DisplayPort™ 1.2 en HDMI
video-ondersteuning, één upstream en twee downstream USB 3.0-poorten voor data, naast USB-C™ voor video
en voeding.
● Open en sluit de pop-upwebcam met één aanraking zodat hij alleen video verstuurt als u dat wilt; ga diefstal
tegen met de persoonlijke pincode van HP Display Assistant.
● Gebruik de kantelinstelling om een comfortabele positie te kiezen of zet het scherm niet op uw bureau maar
bevestig het aan de muur met de meegeleverde VESA-beugel.
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor een HP Care service om
de garantie uit te breiden.
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Specificatietabel

Bestelnr.

V4G46AA;

Productkleur

Zwart en zilver

Schermformaat (diagonaal)

86,36 cm (34 inch)

Type scherm

VA m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

797,22 x 333,72 mm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

300 cd/m²1

Contrastverhouding

3000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch2

Responspercentage

6 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

21:9

Standaardresolutie

WQHD (3440 x 1440 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties

3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x
480

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Programmeerbaar door gebruiker; Gebruikersinstellingen

Gebruikersinstellingen

Menu; Min (-); Plus (+) /invoerknop; OK/Auto; Aan-uit; Helderheid; Contrast; Kleurinstelling; Scherminstellingen; OSD Control; Beheer; Taal; Informatie;
Ingangssignaal; Fabrieksinstellingen

Invoersignaal

1 DisplayPort™ 1.2 (met HDCP-ondersteuning); 1 HDMI 2.0 (met HDCP-ondersteuning)

Poorten en connectoren

1 USB 3.0 (twee downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, stroomvoorziening tot 60 watt)1

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik

Energiezuinigheidsklasse: C; Actief schermoppervlak: 797,22 x 333,72 mm; Stroomverbruik in modus Aan: 66 W; Jaarlijks stroomverbruik: 97 kWu;
Stroomverbruik (Stand-by): 0,38 Watt; Stroomverbruik (stand-by): 0,26 W; Stroomverbruik - omschrijving: 185 watt (max), 70 watt (gem), 0,5 watt
(stand-by); Schermresolutie: WQHD (3440 x 1440 bij 60 Hz)

Afmetingen met standaard (b 80,98 x 47,65 x 19,82 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 80,98 x 39,53 x 10,24 cm
(b x d x h)
Gewicht

11,14 kg
(Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +20°

Webcam

720p geïntegreerd HD met twee microfoons en LED

Multimedia

Vier luidsprekers, 7 watt per kanaal; Eersteklas audio van Bang & Olufsen

Certificering en
compatibiliteit

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australië-Nieuw Zeeland
MEPS; WEEE

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen3

Inhoud van de doos

Monitor; Netsnoer; HDMI-kabel; Cd (met gebruikersgids, garantie, drivers); USB-kabel; USB Type C™-kabel; DisplayPort-kabel; Vesa-bevestigingsbeugel;
Externe voedingsadapter; L-type schroevendraaier

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP UHD USB grafische
adapter

Verhoog de productiviteit door uw desktop te spiegelen naar een UHD-scherm met de HP UHD USB grafische adapter.

HP Business pc
veiligheidsslot v2-kit

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de HP
Business pc veiligheidsslot v2-kit.

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een
monitor.

Bestelnr.: N2U81AA

Bestelnr.: N3R93AA

Bestelnr.: VN567AA

HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
standaardmonitor

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7935E
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Messaging, voetnoten
Tot 60 watt. Zie het uitgangsvermogen in de QuickSpecs van het product voor exacte specificaties, de pc moet compatibel zijn met de voedingsuitgang van de monitor.
De meegeleverde beugel vervangt de montagestandaard en heeft een VESA-patroon. Bevestigingsmateriaal wordt apart verkocht.
Moet apart worden aangeschaft. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden
bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden
verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk
vastgelegde rechten.
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Technische specificaties disclaimers
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Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
De grijs naar grijs gemiddelde responstijd is standaard 12,7 ms en deze kan via het schermmenu worden verlaagd tot 6,1 ms.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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