Φύλλο δεδομένων

Οθόνη μέσων HP ENVY 81,28 cm (32") με
BeatsAudio™
Απαράμιλλη ποιότητα
εικόνας και ήχου.
Παρουσιάστε με
περηφάνια το έργο σας.
Η οθόνη μέσων HP ENVY 32
παρέχει ασυναγώνιστη
ποιότητα εικόνας Quad HD,
ανεβάζοντας τα επίπεδα
εργασίας και ψυχαγωγίας σας
σε νέα ύψη. Η ευρεία γωνία
προβολής, η εντυπωσιακή
εικόνα, η μοντέρνα σχεδίαση
σε απλές γραμμές και η
μεγάλη γκάμα θυρών
σύνδεσης δημιουργούν ένα
μοναδικό σύνολο που
συνδυάζει προηγμένη
τεχνολογία οθόνης και
λειτουργίες τηλεόρασης.

Εντυπωσιακή οθόνη
● Απολαύστε εικόνα σε ποιότητα Quad HD1, με ανάλυση 2.560 x 1.440, σε μια οθόνη με ευρεία γωνία
προβολής.
BeatsAudio™
● Ο καλύτερος και πλουσιότερος ήχος που μπορείτε να απολαύσετε από οθόνη.
Συνδεθείτε με τα πάντα
● Συνδεθείτε μέσω της θύρας MHL, HDMI, DisplayPort ή USB, με βελτιστοποιημένη αναβάθμιση για
άψογη ροή δεδομένων μέσω ασύρματης σύνδεσης.2
Εντυπωσιακή ακόμα και κλειστή
● Μια εξαίσια, μοντέρνα και εξαιρετικά λεπτή οθόνη, η οποία φαίνεται να αιωρείται πάνω από μια
μοναδικά σχεδιασμένη βάση κωνικού σχήματος που παρέχει εύκολη πρόσβαση στις πίσω θύρες.
Χαρακτηριστικά:
● Λεπτομέρεια που συναρπάζει από σχεδόν οποιαδήποτε θέση, με σταθερά χρώματα και καθαρή
εικόνα που διατηρούνται σε όλες τις γωνίες οριζόντιας και κατακόρυφης προβολής 178°.
● Διαχειριστείτε το περιεχόμενό σας από τον καναπέ σας με το τηλεχειριστήριο HP: ενεργοποιήστε ή
απενεργοποιήστε τη συσκευή, ρυθμίστε την ένταση, επιλέξτε σίγαση, αλλάξτε πηγή εισόδου και
πλοηγηθείτε στο OSD.
● Απελευθερώστε τον εκπληκτικό ήχο σε όλο τον χώρο ή ρυθμίστε τον αποκλειστικά για εσάς, με το
περιστροφικό ρυθμιστικό ήχου και το κουμπί σίγασης ενός πατήματος.

Για την προβολ&#65533; εικόνων HD (High Definition) απαιτείται περιεχόμενο HD. Για την προβολή εικόνων QHD (Quad High Definition) απαιτείται περιεχόμενο QHD.
Τα καλώδια MHL, HDMI και DisplayPort περιλαμβάνονται.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
4 Ο βραχίονας ή το σύστημα επιτοίχιας στήριξης VESA πωλούνται ξεχωριστά.
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Οθόνη μέσων HP ENVY 81,28 cm (32") με BeatsAudio™

Μέγεθος οθόνης

81,28 cm (32")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

WVA+

Βήμα εικονοστοιχείου

0,27 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

7 ms από γκρι σε γκρι

Φωτεινότητα

300 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

3.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

1 MHL (με υποστήριξη HDCP), 2 HDMI (με υποστήριξη HDCP), DisplayPort 1.2 (με υποστήριξη HDCP)

Ανάλυση

2560 x 1440

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 90 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 60 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5° έως +25°

Συνδεσιμότητα

3 USB 2.0 (δύο downstream, μία upstream), 1 στερεοφωνική υποδοχή εισόδου ήχου και ακουστικών

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Τροφοδοσία και απαιτήσεις ισχύος

Τάση εισόδου: 90 έως 265 VAC στα 45 - 63 Hz.

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 81,28 cm (32"); Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 37 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 54 kWh; Αναμονή:
0,5 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,35 W; Ανάλυση οθόνης: 2560 x 1440

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Μενού, Μείον ("-"), Συν ("+"), Έλεγχος εισόδου, Λειτουργία, Έλεγχος έντασης, Σίγαση, Μενού Beats Audio, Επιλογή ήχου

Διαστάσεις (π x β x υ)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (με βάση), 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (χωρίς βάση)

Βάρος

10,5 kg (με βάση), 9 kg (χωρίς βάση)

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5°C έως 30°C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20 έως 80%

Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης

-20°C έως 60°C

Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας

5% έως 95%

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

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

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Εγγύηση

3 ετών

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC (1,9 m), καλώδιο DP (1,8 m), καλώδιο HDMI (1,8 m), CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης), βραχίονας
στερέωσης VESA, τηλεχειριστήριο

Πληροφορίες παραγγελίας

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

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους
κατόχους τους.
Νοέμβριος 2015

