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היסחף לתוך הרגע

גלה דרך חדשה לראות את העולם בצג מעוגל בגודל 34 אינץ' (86.36 ס"מ) בעל יכולת הרחבה, אשר מדגיש כל היבט בתוכן. הקף את עצמך
בצבעים יפהפיים ובפרטים חדים וברורים באיכות Quad HD ותיהנה מחוויית בידור מדהימה, בזמן שאתה מזרים תוכן, צופה במשחק או יוצר

להנאתך.

גדול. סוחףגדול. סוחף
תוכל לראות יותר, לחוש יותר ולעשות יותר בצג

מעוגל בגודל 34 אינץ' שמעניק לך תצוגה סוחפת
ברזולוציית Quad HD  חדה כתער עם זווית צפייה

רחבה במיוחד. לוח ה-IPS המשולב מספק צבעים
עשירים ומדויקים וזוויות צפייה רחבות במיוחד עם

יכולת הרחבה, כך שאתה מקבל את התצוגה
המושלמת בכל פעם.

פרסום למחשבים שולחנייםפרסום למחשבים שולחניים
הצג המעוגל הזה בגודל 34 אינץ' (86.36 ס"מ)

תוכנן בעיצוב יפהפה שנועד לענות על צורכי הבידור
שלך. מסגרת ה-Micro-Edge בשלושת הצדדים

מאפשרת לך לצפות במסך בזווית רחבה ככל האפשר
בעוד שהמעמד, העשוי במלואו ממתכת עמידה,

מעניק גימור אלגנטי.

צפייה ללא הפרעותצפייה ללא הפרעות
מוזמן ליהנות מכל היצע הבידור ללא טשטוש וללא

קרעים. הודות לטכנולוגיית AMD FreeSync  תצוגת
התוכן תמיד חלקה ונקייה. 1
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כוללכולל

 להצגת תמונות QHD נדרש תוכן באיכות QHD  (Quad High-denition). לביצועים מיטביים, נדרש חיבור HDMI 1.4 או DisplayPort 1.2. כבל HDMI מצורף, כבל DisplayPort נמכר בנפרד.
.(Ultra-Wide Quad High-Denition)  UWQHD נדרש תוכן באיכות UWQHD להצגת תמונות 

  ™FreeSync זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת DisplayPort או HDMI. FreeSync היא טכנולוגיה של  ®AMD המופעלת בצגי FHD או QHD. הטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים ובווידאו, על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג
והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי. נדרשים כרטיס גרפי  ™AMD Radeon ו/או צגים תואמי APU מסדרה A של AMD עם תמיכה ב-DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. מנהל התקן AMD 15.11 Crimson (או חדש יותר) נדרש לתמיכה ב-

.www.amd.com/freesync קצבי הרענון הדינמי משתנים בהתאם לצג. מידע נוסף זמין בכתובת .HDMI על FreeSync

Ultra WQHDUltra WQHD צג מעוגל צג מעוגל
מוזמן ליהנות מחוויית בידור סוחפת ברמה חדשה, עם רזולוציה מרשימה של x 1,440 3,440 . הצג המעוגל מקיף אותך ב-5 מיליון פיקסלים ומספק חדות מעוררת התפעלות

ופרטים חדים במיוחד.

התקדם לטוב ביותרהתקדם לטוב ביותר
לא משנה היכן אתה עומד, צג IPS של HP מספק תמונות ברורות ומלאות חיים. טכנולוגיית IPS מבטיחה דיוק תמונה ועקביות במגוון זוויות התצוגה הרחבות במיוחד.

באפשרותך ליהנות מאותה חוויית תצוגה רחבה כשל מחשבי לוח והתקנים ניידים מתקדמים.

עיצוב קומפקטי ומלוטשעיצוב קומפקטי ומלוטש
קבל את כל הדרוש לך באריזה אלגנטית אחת. חיבור אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים. עיצוב דק מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

AMD® FreeSync™ AMD® FreeSync™  טכנולוגיית טכנולוגיית
ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומיידי. על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה-GPU שלך,  ™AMD® FreeSync הופך את ההפרעות בתצוגה, השהיית הקלט והקרעים

שמופיעים במסך, להיסטוריה עתיקה.

Micro-edgeMicro-edge צג צג
כמעט ללא מסגרת מסביב לצג, ניתן ליהנות מחוויית צפייה בזווית רחבה במיוחד ומהתקנות חלקות של צגים מרובים.
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86.36 ס"מ ( "34 )גודל תצוגהגודל תצוגה

21:9 יחס רוחב-גובהיחס רוחב-גובה

IPS עם תאורת LED אחוריתסוג תצוגהסוג תצוגה

Pixel pitchPixel pitch0.232 מ"מ

5 אלפיות השנייה -  אפור לאפור (עם טכנולוגיית  (Overdriveזמן תגובהזמן תגובה

cd/m²  300בהירותבהירות

1,000:1 סטטי; 10000000:1 דינמי יחס ניגודיותיחס ניגודיות

178° אופקי; 178° אנכיזווית צפייהזווית צפייה

כסףצבע מוצרצבע מוצר

WQHD  (x 1,440 3440  ב-60 הרץ)רזולוציהרזולוציה

x 1440 ;  1920 x 1200 ;  1920 x 1080 ;  1680 x 1050 ;  1600 x 900 ;  1600 x 1200 ;  1440 x 900 ;  1366 x 768 ;  1280 x 768 ;  1280 x 720 ;  1280 x 1024 ; x 768 1024 3440  ; 640 רזולוציות נתמכותרזולוציות נתמכות
 2560 x 1080 ;  800 x 600 ;  720 x 480 ;  720 x 400 ; x 480

עד kHz 89 הצג את תדירות הסריקות (אופקי)הצג את תדירות הסריקות (אופקי)

עד 60   הרץהצג את תדירות הסריקות (אנכי)הצג את תדירות הסריקות (אנכי)

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; הכנס-הפעל; פקדי משתמשמאפייני תצוגהמאפייני תצוגה

2 יציאות HDMI 2.0  (עם תמיכת HDCP )סוג קלט תצוגהסוג קלט תצוגה

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה מאפייני אבטחה פיזייםמאפייני אבטחה פיזיים

הטיה:  5°-  עד +25°זווית התנועה של התצוגהזווית התנועה של התצוגה

HP Display Assistantתוכנת ניהולתוכנת ניהול

צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן מפרטים סביבתייםמפרטים סביבתיים

רמת חיסכון באנרגיה: B; צריכת חשמל במצב פועל: 47 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 68 קוט"ש; מצב המתנה: 0,29 וואט; צריכת חשמל (מצב פועל): 47 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי):חיסכון באנרגיהחיסכון באנרגיה
0.19 ואט

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; בקרת תפריט; בקרת מתחאפשרויות בקרת משתמש במסךאפשרויות בקרת משתמש במסך

3 יציאות USB 3.0 (יציאת upstream , 2 יציאות downstream )יציאות קלט/פלט חיצוניותיציאות קלט/פלט חיצוניות

מידות המוצרמידות המוצר
x 4.99  x 81.41  36.72 ס"מ ללא מעמד.

With stand 45.16 ס"מ  x 18.7  x 81.41
ארוז: x 16.8  x  95  48 ס"מ

7.1 ק"ג; ארוז: 9.8 ק"גמשקלמשקל

5 עד 35° צלזיוסטווח טמפרטורות להפעלהטווח טמפרטורות להפעלה

-20°F עד 60°Fטווח טמפרטורות להפעלהטווח טמפרטורות להפעלה

�20 עד �80 לחות יחסיתטווח לחות בעת הפעלהטווח לחות בעת הפעלה

SABS ; KC; KCC; RCM ; ISO 9241-307 ; FCC; GEMS; HRN N N0.201 ; ICES; IS 1121 ; CEL); CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6 ) BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Labelאישורים ותאימותאישורים ותאימות
PSBISC  ;MEPS (HP) UKRAINIA;  IEC60950:1999  ;SASO; TUV Bauart; VCCI; ES7.0; EUP Lot 26 ; IEC 60950-1

מתח כניסה 100 עד 240 וולט AC ספקספק

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון (עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור)אחריותאחריות

כבל HDMI; כבל USB; תעודת אחריות; מתאם מתח; תקליטור; צג; כבל מתח AC ; פוסטר להתקנה מהירהתכולת האריזהתכולת האריזה

מיוצר בסיןמדינה/אזור מוצאמדינה/אזור מוצא

6JM50AAמק"טמק"ט

:6JM50AA#ABB: 193808390661; 6JM50AA#A2N: 193808390746; 6JM50AA#ABG: 193808390630; 6JM50AA#ABV: 193808390722; 6JM50AA#ABYמידע להזמנהמידע להזמנה
193808390692; 6JM50AA#UUG: 193808390739; 6JM50AA#UUZ: 193808390685

[1 ] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP , הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
 ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

 מנעול נמכר בנפרד.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת.
EPEAT היכן שרלוונטי. רישום EPEAT®  בעל רישום .(U.S. Environmental Protection Agency) הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב  ENERGY STAR®  והסמל של  ENERGY STAR®  .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה HP

.www.hp.com/go/options עבור אביזרי אנרגיה סולרית, בקר בכתובת HP לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. למאגר אפשרויות צד שלישי של www.epeat.net עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת
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