Datasheet

HP Z43 42,51-inch (107,97-cm) 4K UHD-scherm
Kies voor 4K -samenwerking
1

Geef uw niet-geplande
vergaderingen en gezamenlijke
brainstormsessies een nieuwe
impuls met het 42,51-inch
(107,97-cm) HP Z43 4K
UHD-scherm. Sluit uw apparaten
aan met één USB-C™-kabel en ga
direct aan de slag.

Briljant beeld
● Kies voor een scherpe, kleurrijke weergavekwaliteit en een uitstekende leesbaarheid met meer dan 8 miljoen
pixels. Het 4K-scherm1 met 3840 x 2160 resolutie vervangt een standaardconfiguratie met vier schermen
zonder storende randen tussen de schermen.
Ga in een paar seconden live
● Start vergaderingen snel door apparatuur aan te sluiten via één USB-C™-kabel die een opgeruimde werkplek
oplevert, video en data ontvangt en uw apparaat van stroom voorziet tot 65 watt.2
Creëer een content jamsessie
● Verander samenwerking op het scherm door tegelijkertijd content van maximaal vier pc's op te halen en deze op
het scherm te combineren met Picture-by-Picture-functionaliteit.
Pluspunten
● Sluit uw videobron snel aan met DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 of Mini DisplayPort™; en conferentietools zoals
een webcam of speakers met 3 USB 3.0-poorten en een extra USB-C™-poort.3
● Gebruik het scherm met de kantel- en draaivoet in vergader- en werkruimtes waar een grote weergave van data
en content nodig is of verwijder de voet en monteer het scherm met de VESA-beugel op de muur in kleine
ruimtes.4
● Regel een vergadering vanaf uw mobiele apparaat, notebook of een pc die samenwerking ondersteunt, zoals de
HP Elite Slice for Meeting Rooms, die sneltoetsen voor samenwerking bevat en geoptimaliseerd is voor Skype
voor Bedrijven®.5
● Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar. Kies eventueel voor een HP Care service om
de garantie uit te breiden.6
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HP Z43 42,51-inch (107,97-cm) 4K UHD-scherm
Specificatietabel

Productkleur

Black pearl

Schermformaat (diagonaal)

107,97 cm (42,51 inch)

Type scherm

IPS m/LED-backlight

Actief schermoppervlak

94,11 x 52,94 cm;

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid

350 cd/m²1

Contrastverhouding

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch1

Responspercentage

8 ms grijs naar grijs1

Aspectratio

16:9

Standaardresolutie

4K UHD (3840 x 2160 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties

3840 x 2160; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 800
x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Schermkenmerken

Ontspiegeld; In-plane switching; Taalkeuze; LED-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Gebruikersinstellingen

Kleurinstelling; Scherminstellingen; Informatie; Ingangssignaal; Taal; Luminantie; Beheer; Menu; PIP Control; Voeding

Invoersignaal

1 Mini-DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0
met HDCP-ondersteuning

Poorten en connectoren

5 USB 3.0 (één upstream, vier downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, stroomvoorziening tot 65 watt)1

Ingangsspanning

Ingangsspanning: 90 tot 265 V

Stroomverbruik

Actief schermoppervlak: 94,11 x 52,94 cm; Stroomverbruik - omschrijving: 205 watt (max), 95 watt (gem), 0,5 watt (stand-by); Schermresolutie: 4K UHD
(3840 x 2160 bij 60 Hz)

Afmetingen met standaard (b 97,21 x 24 x 61,9 cm
x d x h)
Afmetingen zonder standaard 97,21 x 12,28 x 56,59 cm
(b x d x h)
Gewicht

16,95 kg (Met standaard)

Ergonomische kenmerken

Kantelen: -5 tot +10°; Draaien: 20°

Certificering en
compatibiliteit

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; EAC; UL; SmartWay Transport Partnership, alleen NA;
Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7)

Omgeving

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen2

Inhoud van de doos

Monitor; Netsnoer; DisplayPort™ 1.2-kabel; USB Type-C™ naar A kabel

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP Z43 42,51-inch (107,97-cm) 4K UHD-scherm
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP B500 pc-montagebeugel

Creëer een betere oplossing met de HP B500 pc-montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP workstation, HP
Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter bepaalde HP Z Displays uit 2017 en 2018 kunt
bevestigen.1

Bestelnr.: 2DW52AA

HP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

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 5 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
3D-monitor

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: N3R93AA

Bestelnr.: U8KY4E
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Messaging, voetnoten
4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden.
Zie de QuickSpecs van het product voor exacte specificaties.
Eén DisplayPort™- en één USB C™-A-kabel inbegrepen. Andere kabels worden apart verkocht.
4 Wandmontagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
5 Moet apart worden aangeschaft.
6 HP Care Packs worden apart verkocht. 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
1
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Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

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