
Datasheet

HP E344c 34-inch curved monitor
Geef een nieuwe draai aan uw opstelling met meerdere schermen met
een prachtig, betaalbaar, curved scherm.

Stap over van meerdere schermen
naar één ultradun curved scherm en
kies voor de betaalbare en
ruimtebesparende HP E344c 34-inch
curved monitor. Profiteer van een
comfortabele positie dankzij een
verstelbaar display en handige
aansluitmogelijkheden voor uw
apparaten en pc met een groot aantal
poorten.

Eén groot scherm zonder storende factoren

Bekijk al uw content in één keer op het 34-inch curved scherm met WQHD-resolutie en een
beeldverhouding van 21:9 . Evenveel schermruimte als bij meerdere schermen zonder de storende randen.

Handige connectiviteit voor alles wat u gebruikt

Sluit uw actuele en verouderde apparaten rechtstreeks aan op het display met DisplayPort™, HDMI, een
USB-hub met 4 poorten met USB-stroomvoorziening voor het opladen van apparaten, USB-C™ en USB-C™
met DisplayPort™ Alt Mode.

Buig naar voren en vind de beste positie

Maak ruimte op uw bureau met de eenvoud van één ultradun curved scherm en slechts één set kabels en
aansluitingen. Zet het scherm tot 150 mm hoger of lager en draai en kantel het voor de beste weergave.

Pluspunten

Energiezuinigheid is ingebouwd in elk ENERGY STAR®- en TCO Edge-gecertificeerd, EPEAT® 2019-
geregistreerd en laag-halogeen display. Wij gaan nog een stap verder met 100% recyclebare verpakking.

Zorg voor minimale afleiding op het scherm met een niet-flikkerende beeldweergave. Filter de blauwe
lichtemissie en verschuif de kleuren naar een warmer spectrum voor meer comfort met de HP Low Blue
Light-modus.

Maak waardevolle ruimte vrij op uw bureau met bevestigingsopties die mogelijk worden gemaakt door het
VESA-patroon van 100 mm. Richt uw werkplek strakker in door uw HP Desktop Mini of HP Chromebox te
installeren of kies de HP Thin Client en plaats deze achter het scherm, direct op de standaard.

U kunt een totaaloplossing aanpassen met opties die zijn ontworpen voor uw display, zoals de HP S101
speakerbalk die eenvoudig aan de onderste rand kan worden bevestigd om stereogeluid toe te voegen
zonder dat u een rommelig bureaublad krijgt.

Haal het beste uit uw display. Met HP Display Assistant kunt u de grootte van schermpartities snel
aanpassen zodat u in afzonderlijke delen van het scherm kunt werken en diefstal kunt voorkomen door een
display dat zonder uw goedkeuring is losgekoppeld te dimmen.

U kunt er zeker van zijn dat uw IT-investering lang meegaat en onder onze standaardgarantie van drie jaar
valt. Kies eventueel voor een HP Care service om de garantie uit te breiden.
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HP E344c 34-inch curved monitor Specificatietabel

Type scherm VA

Actief schermoppervlak 79.72 x 33.37 cm

Beeldhoek 178° horizontaal; 178° verticaal

Helderheid 400 cd/m²

Contrastverhouding 3000:1 statisch

Responspercentage 4 ms grijs naar grijs

Aspectratio 21:9

Standaardresolutie WQHD (3440 x 1440 bij 60 Hz)

Ondersteunde resoluties 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050;
1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 2560 x 1080

Schermkenmerken Apparaatbeheer; Taalkeuze; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen; In hoogte verstelbaar

Gebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Beeldcontrole; Informatie; Invoerbron; Beheer; Menu; Aan-uit; USB-
hostselectie

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

Poorten en connectoren 3 USB 3.1 (3 downstream, snelladen); 2 type-C™ (1 upstream, 1 downstream, stroomvoorziening tot 22,5 W)

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

Voeding Ingangsspanning 100 - 240 V

Stroomverbruik 120 W (maximum), 70 W (gemiddeld), 0,3 W (stand-by)

Afmetingen 105,7 x 14,08 x 36,19 cm (Zonder voet.)

Gewicht 14,3 kg

Ergonomische kenmerken Kantelen: -5 tot +20°

Fysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® 2019-geregistreerd

Certificering en compatibiliteit
Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-
5; EUP Lot-6; FCC; ICES; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-gecertificeerde Edge; TÜV/GS; TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam
MEPS; WEEE; ISC; CEL Grade 3; Energiekeurmerk Oekraïne; South Africa Energy

Omgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Halogeenarm; Kwikvrije display-backlights; TCO-gecertificeerde Edge

Inhoud van de doos Netsnoer; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; USB Type C™-naar-C™-
kabel; Productkennisgeving; Installatieposter

Garantie 3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service op de volgende werkdag.
Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP E344c 34-inch curved monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP B300 pc-montagebeugel

Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 pc-montagebeugel voor monitoren,
waarmee u uw HP workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients
direct achter bepaalde HP Elite beeldschermen en HP Z beeldschermen uit 2017 en 2018 kunt
bevestigen.  Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 pc-montagebeugel voor
monitoren, waarmee u uw HP workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP
thin clients direct achter bepaalde HP Elite beeldschermen en HP Z beeldschermen uit 2017 en
2018 kunt bevestigen.  CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende
gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van
onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat
betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business
monitoren zijn compatibel met de voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: 2DW53AA

HP Business PC Security slotkit v3

Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in
openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3. Gebruikers die
superieur comfort en de beste connectiviteit nodig hebben omdat zij veel tijd achter hun
scherm doorbrengen. CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende
gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van
onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat
betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business
monitoren zijn compatibel met de voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: 3XJ17AA

HP enkele monitorarm

De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor uw werkomgeving. De elegante,
gestroomlijnde HP arm voor één monitor voegt zich naar uw manier van werken. Gebruikers
die superieur comfort en de beste connectiviteit nodig hebben omdat zij veel tijd achter hun
scherm doorbrengen. CRT- en TFT-monitoren zijn ontworpen om de meest veeleisende
gebruikers een perfecte weergave te bieden. HP werkt nauw samen met leveranciers van
onderdelen en monitoren om te waarborgen dat elk model voldoet aan de behoeften wat
betreft helderheid, contrast, focus, zuiverheid, convergentie en geometrie. Alle HP Business
monitoren zijn compatibel met de voornaamste milieustandaarden, zoals MPR-II en TCO'99.
Bestelnr.: BT861AA

HP 5 jaar, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag voor
standaardmonitor

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.: U7935E
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HP E344c 34-inch curved monitor

Messaging, voetnoten

 Het bekijken van video's via een USB-C™-verbinding vereist een pc met een USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode of Thunderbolt™.
 Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
 HP Desktop Mini, HP Chromebox en HP Thin Client worden apart verkocht. HP B300 pc-montagebeugel voor monitors, apart aan te schaffen, vereist voor bevestiging van de kolom.
 Elk accessoire wordt apart verkocht.
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

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.
 Slot wordt apart verkocht.
 Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De EPEAT®-status varieert per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.

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

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten
en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten 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 van de Video Electronics
Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. USB Type-C™ en
USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
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