Dataark

HP ENVY Media Display-skærm på 81,28
(32") med BeatsAudio™
En episk billed- og
lydgengivelse. Imponer
alle omkring dig - helt
igennem.

HP ENVY 32 Media Display er
en helt overvældende quad
HD-skærm, der får både
arbejde og underholdning til
at nå nye højder. Med en bred
visningsvinkel, flotte billeder,
moderne strømlinet design og
bredbåndstilslutning kan du
smægte dig i en unik blanding
af avanceret displayteknologi
og TV-funktionalitet.
Imponerende skærmbillede
● Nyd billedet med Quad HD1 med en opløsning på 2560 x 1440 på et skærmbillede med en bred
betragtningsvinkel.
BeatsAudio™
● Leverer den bedste og mest fyldige skærmlyd.
Opret forbindelse til alting
● Opret forbindelse via MHL, HDMI, DisplayPort eller USB med optimeret opgradering til problemfri
mobil streaming.2
Flot selv når den er slukket
● En fantastisk moderne og ultraslank skærm som synes at svæve over et tydeligt unikt monteret
designstativ, der giver nem adgang til stikkene på bagsiden.
Indeholder:
● Oplev levende detaljer fra stort set alle vinkler – med ensartede farver og skarpe billeder i hele den
utrolige synsvinkel på 178° – både vandret og lodret.
● Få styr på dit indhold direkte fra sofaen med HP-fjernbetjeningen – du kan tænde/slukke, skrue
op/ned for lyden, slå lyden fra, skifte input og navigere OSD.
● Fyld rummet med den utrolige lyd, eller tilpas den helt efter dine behov – skru op og ned for
lydstyrken med kontrolskiven, eller slå lyden fra med et enkelt tryk på en knap.

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se HD-billeder. Der kræves QHD-indhold (Quad High Definition) for at kunne se QHD-billeder.
MHL-, HDMI- og DisplayPort-kabler medfølger.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
4Monteringsudstyr til monteringsarm eller vægmontering fra VESA sælges separat.
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HP ENVY Media Display-skærm på 81,28 (32") med BeatsAudio™

Skærmstørrelse

81,28 cm (32")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

WVA+

Pixel pitch

0,27 mm

Opdateringstid

7 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

1 MHL (med HDCP-understøttelse); 2 HDMI (med HDCP-understøttelse); DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Opløsning

2560 x 1440

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 90 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 60Hz

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys

Skærmflytningsvinkel

Hældning: -5 til +25°

Tilslutning

3 USB 2.0 (to downstream, en upstream); 1 stereoindgang og stik til hovedtelefoner

Miljøspecifikationer

Kviksølvfri lysdiodebagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lavhalogenholdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 90 til 265 VAC med 45 - 63 Hz;

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A; Synlig skærm målt diagonalt: 81,28 cm (32"); Strømforbrug i tændt tilstand: 37 W; Årligt energiforbrug: 54 kWh; Standby: 0,5 W;
Strømforbrug (tilstanden fra): 0,35 W; Skærmopløsning: 2560 x 1440

Skærm - brugerindstillinger

Menu; Minus ("-"); Plus ("+"); Indgangskontrol; Strømforsyning; Regulering af lydstyrke; Lydløs-funktion; Beats Audio-menu; Lyd-valg

Mål (B x D x H)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (med fod); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (uden fod)

Vægt

10,5 kg (med fod); 9 kg (uden fod)

Temperaturområde ved drift

5 til 30°C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 til 80%

Temperaturområde ved opbevaring

-20° til 60° C

Fugtighedsinterval ved opbevaring

5% til 95%

Certificeringer og overholdelser

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

Produktfarve

Sort

Garanti

Begrænset 1 år, dele og arb.kraft ved rep.

Oprindelsesland

Kina

Indhold

Strømledning (1,9 m), DP-kabel (1,8 m), HDMI-kabel (1,8 m), cd (med brugervejledning, garanti, drivere), VESA-monteringsbeslag, fjernbetjening

Bestillingsinformation

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

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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