Taulukot

HP ENVY, 81,28 cm:n (32 tuuman)
medianäyttö, jossa
BeatsAudio™-äänentoisto
HP ENVY 32 -medianäyttö on
vaikutuksen tekevä Quad HD
-näyttö, joka kohottaa työn ja
huvin uusiin korkeuksiin. Anna
televisiomahdollisuudella ja
useilla porttivaihtoehdoilla
varustetun, kehittyneen,
sulavalinjaisen näytön
kuljettaa sinut upeiden
laajakulmakuvien maailmaan.
Näyttävä näyttö
● Voit nauttia laajakulmanäytön tarjoamasta Quad HD -tarkkuudesta1 (2 560 × 1 440).
BeatsAudio™
● Näyttölaitteiden paras ja terävin äänenlaatu.
Yhdistä mihin tahansa
● Näytön voi yhdistää MHL-, HDMI-, DisplayPort- tai USB-liitännän kautta, ja sen optimoitu skaalaus
takaa virheettömän mobiilisuoratoiston.2
Näyttävä jopa suljettuna
● Hienostuneen moderni ja erittäin ohut näyttö vaikuttaa leijuvan ainutlaatuisesti muotoillun avoimen
jalustan yllä, joten laitteen takana olevia portteja on helppo käyttää.
Ominaisuudet:
● Eloisat yksityiskohdat lähes mistä tahansa kulmasta – kuvan värit ja kirkkaus ovat tasaiset koko
näytöllä erittäin laajan 178 asteen vaakakulman ja pystykulman ansiosta.
● Hallitse sisältöä mukavasti sohvaltasi HP:n kaukosäätimellä – voit käynnistää ja sammuttaa laitteen,
säätää äänenvoimakkuutta, mykistää, muuttaa syöttöä ja navigoida näyttövalikossa.
● Täytä huone erinomaisella äänellä tai säädä sitä omaan käyttöösi äänenvoimakkuuden
pyörösäätimellä ja yhden painalluksen vaimennuspainikkeella.

Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD). Quad High Definition -kuvien (QHD) katselemiseen vaaditaan QHD-tarkkuuksista sisältöä.
MHL-, HDMI- ja DisplayPort-johdot sisältyvät toimitukseen.
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
4 VESA-varsikiinnitys tai -seinäkiinnitystarvikkeet myydään erikseen.
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Näytön koko

81,28 cm (32 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

WVA+

Kuvapisteväli

0,27 mm

Virkistyksen vasteaika

7 ms (harmaa–harmaa)

Kirkkaus

300 cd/m²

Kontrastisuhde

3000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Videosisääntulosignaali

MHL (HDCP-tuki); 2 HDMI-liitäntää (HDCP-tuki); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Tarkkuus

2560 x 1440

Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti) Enintään 90 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti) Enintään 60 Hz
Näytön ominaisuudet

Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5–25 °

Liitettävyys

3 USB 2.0-porttia (kaksi muille laitteille, yksi tietokoneelle); stereolinjatulo- ja kuulokeliitäntä

Ympäristötiedot

Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen

Virtalähde ja tehovaatimukset

Tulojännite: 90–265 V, 45–63 Hz;

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A; Näkyvän näytön lävistäjä: 81,28 cm (32 tuumaa); Virrankulutus virta kytkettynä: 37 W; Energiankulutus vuodessa: 54 kWh; Valmiustila: 0,5 W;
Virrankulutus (sammuksissa): 0,35 W; Näytön tarkkuus: 2560 x 1440

Näytön säätömahdollisuudet

Valikko; Miinus (-); Plus (+); Tulon hallinta Virta; äänenvoimakkuuden säätö; mykistys; Beats Audio -valikko; äänen valinta

Mitat (L x S x K)

86,16×17,89×52,2 cm jalustan kanssa; 86,16×5,82×43,36 cm ilman jalustaa

Paino

10,5 kg jalustan kanssa; 9 kg ilman jalustaa

Käyttölämpötila

5–30 °C

Käyttökosteus

20–80 %

Säilytyslämpötila

–20–60 °C

Kosteus muulloin kuin käytön aikana

5–95 %

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

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

Tuotteen väri

Musta

Takuu

Rajoitettu yhden vuoden takuu osille ja työlle.

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

Virtajohto (1,9 m), DP-johto (1,8 m), HDMI-johto (1,8 m), CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet), VESA-asennusteline, kaukosäädin

Tilaustiedot

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

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohdat
saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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