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HP Z40c G3 WUHD välvd bildskärm
Ert fönster till er värld.

Behåll koncentrationen och produktiviteten
genom att låta er omslutas av den välvda
bildskärmen HP Z40c G3 med bred
visningsyta. Upplev extraordinära,
verklighetstrogna färger och se alla era
projekt samtidigt, in i minsta detalj, på en
ultrabred bildskärm med 5K:2K-upplösning.
Se ut och låt som ni gör i riktiga livet under
samtal med en integrerad 4K-webbkamera
och hi--högtalare.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Klara enkelt av era uppgifter samtidigt och nå högre produktivitet med en ultrabred skärm på 40 tum (101,6 cm) med 5K:2K-upplösning som kan delas upp i motsvarande fyra 20-tumsskärmar
(50,8 cm) för maximalt synfält och minimal växling.

Med en skärm på 40 tum (101,6 cm) med 5K:2K-upplösning slipper ni välja antingen storlek eller upplösning. Klara enkelt av era uppgifter samtidigt och förbättra produktiviteten med en
ultrabred skärm som kan delas upp i motsvarande fyra 20-tumsskärmar (50,8 cm) så att användare kan se alla sina projekt, er kodlinjer och större kalkylblad med minimal växling och
scrollning.

1,07 miljarder färger visas realistiskt .
Upplev en skärm med levande, verklighetstrogna och exakta färger och detaljer. Den här skärmen är fabrikskalibrerad för färgexakthet och levererar 100 % sRGB och 98 % DCI-P3 brett
färgomfång  så att färger som brandbilsröd matchar verkligheten .

En verklighetstrogen konferensupplevelse.
Den Zoom-certierade Z40c-bildskärmen suddar ut linjen för virtuella konferenssamtal och personliga. Upplev verklighetstrogen video i både bild och ljud, med en integrerad och lutningsbar
popup-4K-webbkamera som sätter ditt ansikte i fokus och levererar en klar bild i alla ljussättningar. Tillsammans med de inbyggda, dubbla, brusreducerande mikrofonerna och högtalarna som
fyller rummet med ljud, förvandlas vilket rum som helst till ditt eget privata kontor.

Total kontroll. Totalt ansluten.
Effektivisera ditt arbete genom att ansluta och se innehåll från två datorer med supersnabba Thunderbolt™ 3-anslutningar som även levererar en strömförsörjning på upp till 165 W –
tillräckligt för att ladda två datorer samtidigt. Med den integrerade HP Device Bridge 2.0 kan du kontrollera två Windows®- och/eller Mac®-enheter från samma tangentbord och mus samtidigt
som du upprätthåller nätverkssäkerheten med kontrollerad ldelning .

Höjdpunkter
Alla HP Z-bildskärmar genomgår fabriksfärgkalibrering och testning för att uppnå Delta E på mindre än 2, vilket innebär att färgskillnaderna i stort sett är omöjliga är urskilja för blotta ögat.

Få en oöverträffad konferensupplevelse varje gång med vår hårdvara som fungerar sömlöst med Zooms program, tack vare att HP uppfyllde eller överträffade alla Zoom-kvalitetsriktmärken.

Kontrollera två enheter och kopiera, klistra in, dra och släpp ler eller data mellan dem med ett tangentbord och en mus. Se bilderna sida vid sida eller en i taget.

Den inbyggda webbkameran dyker upp när den behövs och kan tryckas ned när den inte används vilket fungerar som en kill switch för kameran och mikrofonen - tryggt och säkert.

Den inbyggda webbkameran har en förbättrad diskret IR-sensor så att ansiktet kan användas som lösenord med Windows® Hello – smidigare än någonsin.

Inbyggda mikrofoner och högtalare som fångar och levererar kristallklart ljud.

Anpassa webbkameran och ljudinställningarna med enkla kontroller i HP Display Center. Beskär och justera ljusstyrka, exponering samt volym med enkla reglage.

HP hjälper till att bevara naturresurser, minska avfall som skickas till soptippen och minska elförbrukningen genom att använda 80 % återvunnen plast i Z G3-bildskärmarnas plast.

HP har åtagit sig att reducera mängden plast som hamnar på soptippar genom att använda 100 % återvinningsbara förpackningar som uppfyller kraven på återvinning.

HP Eye Ease är ett ständigt aktivt lter för blått ljus som hjälper till att hålla ögonen fräscha hela dagen. Det blå ljuset reduceras utan att det påverkar färgriktigheten och utan att en gul
färgskiftning läggs till.

Arbeta bekvämt i tre olika ergonomiskt riktiga positioner som hjälper till att minska påfrestningar på nacke, axlar och rygg. Anpassade inställningar för lutning och svängning samt höjdjustering
med 150 mm, för att passa dig, ditt skrivbord och dina behov.

Fler portar innebär er möjligheter. Med en USB-C®, HDMI, DisplayPort™, fyra USB-A 3.0-portar och en USB-B-port kan du ansluta olika enheter som ett tangentbord eller en mus.

Anpassa bildskärmen med den lätta, intuitiva HP Display Center-programvaran som låter dig skräddarsy dina inställningar, dela skärmen och till och med dämpa skärmen – allt via värddatorn.
HP Display Manager gör hantering av bildskärmen på distans en barnlek. Förenkla implementering, resursspårning och fjärrstyrning av bildskärmsinställningar såsom att stänga av
strömmen.
Känn er trygga med anslutningen med en bildskärm som ansluts direkt till Ethernet via RJ-45-porten och ger en stabil internetanslutning och fjärrstyrd IT-hantering.
Med dessa bildskärmar får ni inte bara en komplett konferenslösning, ni kan även känna er trygga tack vare den begränsade standardgarantin på 3 år.
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HP Z40c G3 WUHD välvd bildskärm Specikationstabell

*Bilden motsvarar kanske inte produkten
Bildskärmstyp IPS

Ljusstyrka 300 nits

Bildkvot 1000:1

Svarskvot 14 ms grått till grått

Produktens färg Svart och silver

Höjd-bredd-förhållande 21:9

Inbyggd upplösning WUHD (5120 x 2160)

Upplösningar som stöds 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x
2160

Skärmegenskaper Antireexbehandlad; Justerbar höjd; Inbyggda högtalare; Välvd bildskärm; Webbkamera; HP Eye Ease; Inbyggd mikrofon

Användarkontroller Avsluta; Information; Språk; Administration; Strömkontroll; Inmatningskontroll; Menykontroll; Ljusstyrka+; Bild; Färg; Bild-för-bild

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 100,8 cm (39,7 tum)

Portar och anslutningar USB Type C® -videoingång: 2 Thunderbolt™ 3 (40 Gbps överföringshastighet) med SuperSpeed USB typ C® 5 Gbps överföringshastighet (upp till 100 W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™ 1.4); Hdcp: Ja,
DisplayPort™ och HDMI; Hdmi: 1 HDMI 2.0; Displayport™: 1 DisplayPort™ 1.4; Usb a: 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalfrekvens; Ethernet: 1 RJ-45

Kamera Ja, 13 MP

Multimedia Inbyggda högtalare

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

Strömförsörjning 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning 310 W (max), 72 W (typiskt), 0,5 W (vänteläge)

Yttermått 94,74 x 14,195 x 44,71 cm (Utan stativ.)

Vikt 14,3 kg (Med stativ)

Fysiska säkerhetsfunktioner Säkerhetslåsberedd

Miljöcertikat EPEAT® -registrerad

Energy Star-certierad (fast serie) ENERGY STAR®-certierad

Certiering och regelefterlevnad BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL grad 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; GS-märkt; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-certierad; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light South Africa Energy;
Förenade Arabemiraten; Certikat i Ukraina; Zoom-certierad; Windows Hello

Specikationer för hållbar inverkan 85 % ITE-härledd plast från slutet kretslopp; Låg halogenhalt; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Designad med återvunna metaller; Innehåller
havsbunden plast

Medföljer Bildskärm; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Adapter för VESA-fäste; Garantikort; QSP; Strömkabel; Färgkalibreringsrapport; Thunderbolt™-kabel

Pixlar per tum (ppi) 139 ppi

Panelens bitdjup 10 bitar (8 bitar + FRC)

Vertikal betraktningsvinkel 178°

Horisontell betraktningsvinkel 178°

Ram Tresidig ram med mikrokant

Sväng ±30°

Lutning -5 till +20°

Rotera No pivot

Intervall för höjdjustering 150 mm

VESA-montering 100 mm x 100 mm (fäste medföljer)

Hårdhet 3H

Skärmbehandling Antireex

Med pekfunktion Utan pekfunktion

Integrerat sekretesslter Nej

Flimmerfri Ja

Lägen för svagt blått ljus Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certierad)

Energieffektivitetsklass G

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) 15–134 kHz

Visningsfrekvens vid skanning (vertikal) 29–71 Hz

Pixelstorlek 0,181 mm x 0,181 mm

Bildskärmens färgomfång 100% sRGB; 98% DCI-P3

Mikrofon Ja (brusreducerande)

Windows Hello-kompatibel Yes

Högtalare 2

Uteffekt på högtalaren 2 x 5 W

Certierad samarbetsprogramvara Zoom

Administrationsprogramvara HP Display Center; HP Display Manager

Webbkamerafunktioner Oberoende lutning -20° till 5°; Stöd för Windows Hello (IR-sensor); Pop-up-sekretess
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HP Z40c G3 WUHD välvd bildskärm

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP
företagsdator

Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga
miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP B600 Z Display med
monteringsfäste för dator Produktnummer: 529H3AA

HP snabbkopplingsfäste 2
Använd HP snabbkopplingsfäste 2 för att ansluta HP Desktop Mini till en skärm från HP  och
en rad stativ, armar och väggfästen.  Den säkra Sure-Lock-mekanismen håller datorn säkert
på plats och kan säkras ytterligare med en säkerhetsskruv som motverkar stöld.
Produktnummer: 6KD15AA
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HP Z40c G3 WUHD välvd bildskärm
Fotnoter om meddelandetjänster
 Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 Antal färger tillgängliga via A-FRC-teknik.
 HP Device Bridge 2.0 fungerar med två datorer och är kompatibel med Windows 10 och senare, MacOS M1-plattformar och upp till Ubuntu 18.04-enheter.
 Windows Hello kräver Windows 10 eller senare. Internet-anslutning krävs för inloggningar online, säljs separat.
 Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center nns i Microsoft Store.
 HPs hållbarhetsrapport 2020.
 Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på denitionen i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden.
 https://www.greenmatters.com/p/what-percent-recycling-actually-gets-recycled.
 100 % av ytterkartongen/korrugerade skyddsförpackningen är tillverkad av hållbart framställda certierade och återvunna brer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen

plast. Exklusive plastpåsar och skumplast.
 Strömkabel och USB-C-kabel medföljer, alla andra kablar säljs separat.
 HP Display Manager måste köras på en webbserver och en värddator. Vissa begränsningar kan gälla för äldre bildskärmar.

 

Fotnoter med tekniska specikationer
 Alla uppgifter motsvarar de normala specikationer som anges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
 Lås säljs separat.
 DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 krävs för att driva skärmen med sin inbyggda upplösning. Grakkortet på den anslutna datorn måste ha stöd för 5120 x 2160 vid 60 Hz med 10-bitars färg med en DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).
 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net. Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Besök

www.epeat.net för mer information.
 Procentandelen ITE-härledd plast i slutet kretslopp för återvinning baseras på denitionen i IEEE 1680.1--2018-standarden.
 Externa nätaggregat, WWAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Servicedelar som införskaffas efter köpet innehåller kanske inte låg halogenhalt.
 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade och certierade återvunna brer.
 Procentandelen återvunnen metall varierar beroende på produkt.
 Procentandelen havsbunden plast i varje komponent varierar beroende på produkt.
 Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.
 Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center är tillgängligt i Microsoft Store.

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

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the
express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial
errors or omissions contained herein.
 
DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. EPEAT® är ett registrerat varumärke som tillhör
GREEN ELECTRONICS COUNCIL. Thunderbolt och Thunderbolt-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. Microsoft, Encarta, MSN och Windows är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Februari 2022
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