Спецификация

HP ENVY 81,28 cm (32 инча) мултимедиен
дисплей с BeatsAudio™
Епичен дисплей по
отношение на звук и
картина. Определено
имате добра причина да
се похвалите.
Мултимедийният дисплей
HP ENVY 32 е невероятен
QHD монитор, който пренася
цялата ви работа и
забавления до нови нива. С
широкоъгълния екран,
брилянтното изображение,
съвременния функционален
дизайн и голяма гама от
възможности за свързване
ще се потопите в уникална
смесица от усъвършенстван
дисплей с функции на
телевизор.

Впечатляващ дисплей
● Насладете се на картина с Quad HD1 при разделителна способност 2560 x 1440 на екран с
широк ъгъл на видимост.
Технология BeatsAudio™
● Най-добре звучащо, най-богато аудио преживяне на монитор.
Свързвате се с всичко
● Свързвате се чрез MHL, HDMI, DisplayPort или USB, с оптимизиран пренос за безупречно
поточно предаване.2
Зашеметяващ, дори когато е изключен
● Изисканият модерен и ултратънък дисплей изглежда така, сякаш се носи над уникалната
стойка с формата на отворен клин и осигурява удобен достъп до портовете от задната страна.
Изобразяване:
● Жизнени детайли от на практика всяко положение с наситени цветове и ярки образи
благодарение на изключително широките хоризонтални и вертикални зрителни ъгли от 178°.
● Управлявайте съдържанието си от удобството на дивана със своето HP дистанционно
управление – включване/изключване, увеличаване/намаляване на звука, заглушаване на
звука, промяна на сигнала и навигация в OSD.
● Споделете удивителния звук с цялата стая или го регулирайте за лично удоволствие със
селектора за сила на звука и бутон за заглушаване на звука с едно докосване.

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (HD) за преглед на HD изображения. Необходимо е QHD (Quad High Definition) съдържание за преглед на QHD изображения.
MHL, HDMI и DisplayPort кабелите са включени.
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
4 Стойката за монтиране или комплекта за монтиране на стена VESA се продават отделно.
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HP ENVY 81,28 cm (32 инча) мултимедиен дисплей с BeatsAudio™

Размер на дисплея

81,28 см (32 инча)

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

WVA+

Гъстота на пикселите

0,27 мм

Време на реакция при обновяване

7 мсек. от сиво до сиво

Яркост

300 cd/m²

Коефициент на контраста

3000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Входен видеосигнал

1 MHL (с поддръжка на HDCP); 2 HDMI (с поддръжка на HDCP); DisplayPort 1.2 (с поддръжка на HDCP)

Разделителна способност

2560 x 1440

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 90 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 60 Hz

Характеристики на дисплея

Включваш и работи; покритие против отражения; потребителско програмиране; избор на език; контроли за управление от екрана; LED подсветка

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5 до +25°

Свързване

3 USB 2.0 (два входни, един изходен); 1 стерео жак за вход и слушалки

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 90 до 265 VAC при 45 – 63 Hz;

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Диагонал на видимия екран: 81,28 см (32 инча); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 37 W; Годишна консумация на енергия:
54 kWh; Режим на готовност: 0,5 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,35 W; Разделителна способност на екрана: 2560 x 1440

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Mеню; знак минус („-“); знак плюс („+“) управление на входящия сигнал; захранване; управление на силата на звука; спиране на звука; меню Beats Audio; избор на
аудио

Размери (ш x д x в)

86,16 x 17,89 x 52,2 см (със стойка); 86,16 x 5,82 x 43,36 мм (без стойка)

Тегло

10,5 кг (със стойката); 9 кг (без стойката)

Дапазон на експлоатационната
температура

5°C до 30°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

20 до 80 %

Диапазон на температурата на
съхранение

-20°C до 60°C

Неработен диапазон на влажността

5 до 95%

Сертификати и съвместимост

CE;CB;KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ CCC/CEL/CECP/SEPA/TCO Certified Edge/EPA/ISC/VCCI/FCC / Тайван: BSMI

Цвят на продукта

Черно

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Страна на произход

Китай

Съдържание на кутията

AC захранващ кабел (1,9 м), DP кабел (1,8 м), HDMI кабел (1,8 м), CD (включва ръководство за потребителя, гаранция, драйвери), скоба за VESA монтиране,
дистанционно управление

Информация за поръчки

G8Z02AA#A2N: 888182929933; G8Z02AA#A2Q: 888182929957; G8Z02AA#ABB: 888182929858; G8Z02AA#ABT: 888182929896; G8Z02AA#ABU: 888182929865;
G8Z02AA#ABV: 888182929919; G8Z02AA#ABY: 888182929889; G8Z02AA#ACQ: 888182929902;G8Z02AA#AKQ: 888182929940; G8Z02AA#UUG: 888182929926;
G8Z02AA#UUZ: 888182929872

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
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продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
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