
Datasheet

HP Z38c 37,5-inch (95,25-cm)
Curved Display
Ga helemaal op in uw werk

Ga volledig op in het grote, elegant
curved scherm van het HP Z38c
Curved Display. Vorm en functie gaan
samen in een scherpe, panoramische
weergave zodat u uw aandacht bij uw
werk houdt.

HP's breedste curved scherm

Bekijk uw werk comfortabel op het grote 37,5-inch (95,25-cm) curved scherm. Ga volledig op in uw werk dankzij de straal van 2300
mm die aansluit bij uw natuurlijke gezichtsveld. Het is de beste positie voor dagelijks gebruik.

Eén groot scherm. Eén naadloze werkruimte.

Geef grootse ideeën ruimte met een brede 21:9 aspectratio. Zie uw hele project zonder afleidende randen in het midden zoals bij een
configuratie met twee schermen. Met één groot beeldoppervlak bent u productiever als u met meerdere applicaties werkt.

Perfect zicht, tot in de kleinste details

Zie elk onderdeel van uw creatie in een kristalheldere 4K-brede, 3840x1600 resolutie . Met een optimale pixeldichtheid hebben uw
pictogrammen en tekst de ideale grootte, zodat u minder hoeft te schuiven en te zoomen en meer tijd heeft om creatief te zijn.

Pluspunten

Ervaar de weergaloze panoramische weergave met de brede inkijkhoeken van het 37,5-inch (95,25-cm) scherm.

Zie uw hele project dankzij de goede afleesbaarheid aan de randen van het curved scherm met een straal van 2300 mm.

Zie elk detail van uw project haarscherp dankzij de 4K-brede (3840 x 1600) resolutie . Met 111 pixels per inch hebben uw tekst en
letters de juiste grootte.

Maximale zichtbare schermruimte met micro-edge randen aan drie zijden.

Zie een consistent, accuraat en helder beeld overal op het scherm met inkijkhoeken tot 178° horizontaal/178° verticaal.

Kies de perfecte positie met een verticale kantelmogelijkheid van –5° tot +20°, een draaimogelijkheid van 45° naar links en rechts en
een hoogte-instelling van 120 mm.

Minder kabels. Minder rommel. De USB-C™-aansluiting biedt video, data en 65-watt voeding – alles met één kabel.

DisplayPort™- en HDMI-aansluitingen en alle kabels zijn standaard, zodat u het scherm snel kunt installeren en gemakkelijk op elk
apparaat kunt aansluiten.

U bent direct bij eerste gebruik verzekerd van in de fabriek gekalibreerde kleuren voor betrouwbare kleurweergave tussen schermen
en projecten.

De Z38c heeft een standaard VESA-adapter voor montage op monitorarmen.

Het scherm is gegarandeerd vrij van heldere sub-pixeldefecten, anders vervangt HP het scherm.

Zorg voor een opgeruimd bureau door uw mini-pc te monteren met de HP B500 pc montagebeugel.
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HP Z38c 37,5-inch (95,25-cm) Curved Display Specificatietabel

Type scherm IPS m/LED-backlight

Helderheid 300 cd/m²

Contrastverhouding 1000:1

Responspercentage 14 ms aan/uit

Productkleur Zwart

Aspectratio 21:9

Standaardresolutie UWQHD+ (3840 x 1600 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x
1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Schermkenmerken Ontspiegeld; BrightView-scherm; In-plane switching; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play;
Programmeerbaar door gebruiker; Antistatisch

Gebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Scherminstellingen; Informatie; Ingangssignaal; Taal; Beheer; Menu; Voeding

Invoersignaal 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB type-C™ (DisplayPort™ 1.2, stroomlevering tot 65 W)
met HDCP-ondersteuning

Schermformaat (diagonaal) 37,5 inch (95,25 cm)

Poorten en connectoren 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, stroomvoorziening tot 65 watt); 3 USB 3.0

Camera Geen geïntegreerde camera

Milieu Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C; 
Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% niet-condenserend; 

Voeding Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC

Stroomverbruik 195 watt (max), 80 watt (gem), 0,5 watt (stand-by)

Afmetingen 89,55 x 10,42 x 39,95 cm (Zonder voet)

Gewicht 13,8 kg (Met standaard)

Fysieke beveiligingskenmerken Geschikt voor veiligheidsslot (slot wordt apart verkocht)

Certificering en compatibiliteit BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standy; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; Vietnam MEPS; Australië-
Nieuw-Zeeland MEPS; ErP; cTUVus; Mexico CoC; MSIP; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 en Windows 8); BIS

Specificaties van het
duurzaamheidseffect

Arseenvrij schermglas; Kwikvrij backlit-scherm; Laag-halogeen

Inhoud van de doos Monitor; DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; USB Type-C™ cable; Quick Setup Poster; AC power cord

Garantie 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Bitdiepte van het paneel 10 bits

Verticale kijkhoek 178°

Horizontale kijkhoek 178°

Rand Microrand aan 3 zijden

Draaien ±45°

Kantelen -5 tot +20°

Roteren No pivot

In hoogte verstelbaar tot 120 mm

VESA-montage 100 x 100 mm

Hardheid 3H

Schermbehandeling Ontspiegeld

Touchfunctionaliteit Touchfunctionaliteit wordt niet ondersteund

Knippervrij Ja

Energiezuinigheidsklasse G

Pixelgrootte 0,229 mm
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HP Z38c 37,5-inch (95,25-cm) Curved Display

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.
Bestelnr.: 2DW52AA

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.: U8KY4E
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HP Z38c 37,5-inch (95,25-cm) Curved Display

Messaging, voetnoten

 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Montagemateriaal is optioneel en wordt apart verkocht.
 Een HP B500 pc-montagebeugel wordt apart verkocht.

 

Technische specificaties, voetnoten

 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

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke beperkte garantiebepalingen die bij dergelijke producten
worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.
 
DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ is
een handelsmerk van USB Implementers Forum.
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