Specifikace

81,28cm (32") monitor HP ENVY s
technologií BeatsAudio™
Monitor s velkolepým
obrazem a zvukem.
Nechte vyniknout svůj
skvělý výběr.

Monitor HP ENVY 32 nabízí
úchvatný QHD displej, který
posune vaši práci a zábavu na
zcela novou úroveň. S
širokými pozorovacími úhly,
brilantním obrazem,
moderním přímočarým
designem a širokými
možnostmi připojení se rychle
ponoříte do jedinečného světa
špičkové podívané s funkcemi
televizoru.

Impozantní displej
● Užívejte si zobrazení s rozlišením Quad HD1 (2 560 x 1 440) na obrazovce s širokými pozorovacími
úhly.
Technologie BeatsAudio™
● Nejlépe znějící, nejbohatší zvuk dostupný na monitoru.
Připojte se s čímkoli
● Připojte se přes rozhraní MHL, HDMI, DisplayPort nebo USB s optimalizovaným přepočítáváním
obrazu pro plynulé streamování z mobilních zařízení.2
Ohromující, i když je vypnutý
● Neobyčejně moderní a ultra tenký monitor budí dojem, že se vznáší nad podstavcem vyvedeným v
jedinečném otevřeném klínovém designu, a umožňuje pohodlný přístup k zadním portům.
Funkce:
● Živé detaily prakticky z jakékoli pozice s konzistentním podáním barev a čistým zobrazením v celém
spektru mimořádně širokých vodorovných a svislých pozorovacích úhlů o velikosti 178°.
● Ovládejte svůj obsah z pohodlí svého gauče s dálkovým ovládáním HP, které umožňuje
zapínání/vypínání, změnu hlasitosti, ztlumení, přepínání vstupů a procházení nabídek na obrazovce.
● Pomocí ovladače hlasitosti a tlačítka ztlumení zvuku můžete sdílet úžasný zvuk po celé místnosti
nebo si jej upravit jen pro osobní potěšení.

HD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (HD). QHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (QHD).
Kabely MHL, HDMI a DisplayPort jsou přiloženy.
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.
4 Montážní rameno nebo nástěnný držák VESA se prodávají samostatně.
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Specifikace

81,28cm (32") monitor HP ENVY s technologií BeatsAudio™

Velikost monitoru

81,28 cm (32")

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

WVA+

Rozteč obrazových bodů

0,27 mm

Doba odezvy

7 ms (šedá – šedá);

Jas

300 cd/m²

Kontrastní poměr

3 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Signál videovstupu

1 port MHL (s podporou HDCP); 2 porty HDMI (s podporou HDCP); Port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Rozlišení

2 560 x 1 440

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 90 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 60 Hz

Funkce displeje

Plug and Play; Antireflexní filtr; Uživatelsky programovatelné; Volba jazyka; Ovládání na obrazovce; LED podsvícení

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až 25°

Možnosti připojení

3 porty USB 2.0 (dva vstupní, jeden výstupní); 1 stereofonní linkový vstup a výstup pro sluchátka

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 90 až 265 V AC při 45–63 Hz;

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: A; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 81,28 cm (32"); Spotřeba energie při zapnutém režimu: 37 W; Roční spotřeba energie: 54 kWh; Pohotovostní
režim: 0,5 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,35 W; Rozlišení obrazovky: 2 560 x 1 440

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Nabídka; Mínus („-“); Plus („+“); Ovládání vstupů; Napájení; Ovládání hlasitosti; Ztlumení; Nabídka Beats Audio; Výběr zvuku

Rozměry (šířka × hloubka × výška)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (s podstavcem); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (bez podstavce)

Hmotnost

10,5 kg (s podstavcem); 9 kg (bez podstavce)

Rozsah provozních teplot

5 až 30 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 80 %

Rozsah skladovacích teplot

-20 až 60 °C

Rozsah vlhkosti mimo provoz

5% až 95%

Certifikace a normy

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

Barva produktu

Černá

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Země původu

Čína

Obsah krabice

Napájecí kabel (1,9 m), kabel DP (1,8 m), kabel HDMI (1,8 m), disk CD (obsahuje příručku, záruční informace, ovladače), montážní konzola VESA, dálkové ovládání

Informace o objednávce

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

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených
prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná
za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Březen 2015

