
Datasheet

HP S430c 43,4-inch Curved Ultrawide
monitor
Laat de traditionele setting van twee displays voor wat het is en stap
over op een curved scherm voor de ultieme belevenis.

Ga voor luxe met de HP S430c 43,4
inch Curved Ultrawide monitor. Ervaar
dezelfde voordelen als bij twee
schermen in één 43,4 inch display.
Snel aanmelden en vergaderen  met
een pop-up webcam met IR; sluit uw
apparaten en pc aan met USB-C™ en
laad ze op.

Volledige schermruimte zonder storende factoren

Werk aan uw projecten met de voordelen van twee 24 inch displays zonder storende randen en wirwar van
kabels op een 43,4 inch curved scherm met een 32:10 beeldverhouding  en slechts één set aansluitingen
en kabels.

Ruil uw wachtwoorden in voor biometrische identificatie

Meld u aan met uw gezicht en Windows Hello  op ons eerste 43,4 inch display met een pop-up webcam
met IR. Houd conferencecalls  met helder geluid op de ingebouwde microfoon en schuif de webcam terug in
de rand zodat hij niet meer zichtbaar is als u klaar bent.

Inhoud van twee pc's met HP DeviceBridge

Optimaliseer multi-tasking in multi-platform omgevingen met een display dat twee apparaten  tegelijkertijd
kan bedienen zonder een KVM. Kopieer en plak van het ene apparaat naar het andere met één toetsenbord
en muis en schakel tussen de zij-aan-zij geplaatste feeds of bekijk ze op een gesplitst scherm.

Pluspunten

Profiteer van flexibele aansluitopties via DisplayPort™, HDMI, vier USB-poorten en twee USB-C™-poorten
voor gegevens, video's en een stroomvoorziening van in totaal maximaal 100 W voor het gelijktijdig opladen
van uw pc en uw telefoon.

Geniet van een helderheid tot 350 nits voor het werken met een reeks lichtinstellingen en 99% accurate
sRGB-kleuren voor al uw creatieve taken.

Verhoog of verlaag het scherm tot de gewenste kijkpositie met ingebouwde hoogte-instelling. Maak uw
bureau vrij met montagemogelijkheden op basis van het VESA-patroon van 100 mm.

Energy efficiency is built into every ENERGY STAR® certified, EPEAT® 2019 registered, and low halogen
display. We go one step further with 100% recyclable packaging that’s easily accepted by recycling facilities.

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 S430c 43,4-inch Curved Ultrawide monitor Specificatietabel

Type scherm VA met LED-backlight

Beeldhoek ##displayviewangle##

Helderheid 350 cd/m²

Contrastverhouding 3000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Responspercentage 5 ms grijs naar grijs

Aspectratio 32:10

Standaardresolutie 4K UHD (3840 x 1200 bij 60 Hz)

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

Schermkenmerken Ontspiegeld; Apparaatbeheer; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play;
Gebruikersinstellingen; In hoogte verstelbaar

Gebruikersinstellingen Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Beeldcontrole; Informatie; Beheer; Menu; PIP-control; Voeding

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

Poorten en connectoren 1 audio; 4 USB 3.1 (4 downstream, 2 Type-C™ upstream, stroomvoorziening tot 4,5 W)

Camera 1080p geïntegreerd FHD met twee microfoons

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

Voeding Ingangsspanning 100 - 240 V

Stroomverbruik 220 W (maximum), 80 W (gemiddeld), 0,5 W (stand-by)

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

Gewicht 14,3 kg (Zonder voet.)

Ergonomische kenmerken Kantelen: -5 tot +20°

Fysieke beveiligingskenmerken Klaar voor veiligheidsslot

Certificering en compatibiliteit BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; ICES; ISO 9241-307; KCC; PSB; TCO-gecertificeerd; TÜV-S; UL;
VCCI; WEEE; ISC

Omgevingsspecificaties Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm; TCO-gecertificeerd

Inhoud van de doos AC power cord; HDMI cable; VESA Mount adapter; Warranty card; USB Type-C™ to A cable; USB Type-C™ to C™
cable; External power supplier

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 S430c 43,4-inch Curved Ultrawide monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

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 S430c 43,4-inch Curved Ultrawide monitor

Messaging, voetnoten

 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
 Het bekijken van video's via een USB-C™-verbinding vereist een pc met een USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode of Thunderbolt™. Stroomvoorziening via USB-C™ tot 100 Watt verdeeld over beide poorten bij gelijktijdig gebruik, maximale

afzonderlijke capaciteit van 85 Watt op beide poorten. Zie het uitgangsvermogen in de QuickSpecs van het product voor exacte specificaties; de pc moet compatibel zijn met de voedingsuitgang van het display.
 Windows Hello vereist Windows 10. Voor online aanmelden is een internetverbinding vereist die apart moet worden aangeschaft.
 Compatibel met Windows-, MacOS-, Linux®- en Android™-apparaten.
 Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft.
 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 serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 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.
 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.

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. Android is een handelsmerk van Google Inc. Linux® is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de VS en andere landen.
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