Adatlap

HP ENVY 81,28 cm-es (32 hüvelykes)
kijelző BeatsAudio™ hangrendszerrel
Lenyűgöző látvány és
hang. Tökéletes
minőségben mutathatja
be a tartalmakat.

A HP ENVY 32 kijelző egy
lélegzetelállító quad DH
felbontású monitor, amely a
munkát és a szórakozást is új
szintre emeli. A széles
betekintési szög, a ragyogó
képminőség, a modern,
áramvonalas kialakítás és a
csatlakozók széles kínálata
együttesen egyedülálló, tv
funkcióval is rendelkező
kijelzőt alkotnak.

Lenyűgöző kijelző
● A Quad HD1 2560 x 1440 képpontos felbontása és széles betekintésű szögű képernyője nagyszerű
látványt biztosít.
BeatsAudio™
● A legjobb hangzás és a legkiválóbb hangminőség monitoron.
Univerzális kapcsolódási lehetőségek
● MHL-, HDMI-, DisplayPort- és USB-csatlakozók optimalizált felbontásjavítással a hibátlan mobil
video-adatfolyamért.2
Még kikapcsolva is lenyűgöző
● A kifinomultan modern és ultravékony kijelző látszólag az egyedi, nyílt támasszal kialakított állvány
felett lebeg, kényelmes hozzáférést biztosítva a hátsó csatlakozókhoz.
Szolgáltatások:
● Az életteli részletek szinte bármely megtekintési pozícióból egységes színmegjelenítéssel és
képtisztasággal jelennek meg, a rendkívül széles, 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög
bármely pontjáról.
● Kanapéja kényelméből kezelheti tartalmait a HP távirányítóval – ki- és bekapcsolhatja az eszközt,
állíthatja a hangerőt, elnémíthatja a hangot, módosíthatja a bemenetet, és navigálhat az OSD-n.
● A hangerő-szabályozóval és az elnémító gombbal az egész helyiséget betöltheti a hanggal, vagy
beállíthatja személyes használatra.
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HD képminőséghez HD (nagy felbontású) tartalom szükséges. A QHD (Quad High Definition) képminőséghez QHD tartalom szükséges.
MHL-, HDMI- és DisplayPort-kábelek tartozékok.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
4A VESA tartókar, illetve fali tartószerkezet külön vásárolható meg.
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Adatlap

HP ENVY 81,28 cm-es (32 hüvelykes) kijelző BeatsAudio™ hangrendszerrel

Képernyőméret

81,28 cm (32 hüvelyk)

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

WVA+

Képponttávolság

0,27 mm

Frissítési válaszidő

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

1 MHL (HDCP-támogatással); 2 HDMI (HDCP-támogatással); DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Felbontás

2560 x 1440

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 90 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: -5 és +25° között

Csatlakoztatás

3 USB 2.0-csatlakozó (kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható, egy számítógéphez csatlakoztatható); 1 sztereó vonalbemenet és fejhallgató-csatlakozó

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 90–265 V 45–63 Hz mellett;

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 81,28 cm (32 hüvelyk); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 37 W; Éves energiafogyasztás: 54 kWh; Készenlét:
0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,35 W; Képernyőfelbontás: 2560 x 1440

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü; Mínusz („-”); Plusz („+”); Bemeneti vezérlés; Tápellátás; Hangerőszabályzó; Némítás; Beats Audio menü; Hangkiválasztás

Méretek (sz x h x m)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (állvánnyal); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (állvány nélkül)

Súly

10,5 kg (állvánnyal); 9 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5°C–30°C

Működési páratartalom tartomány

20–80%

Tárolási hőmérséklet tartomány

-20°C–60°C

Nyugalmi páratartalom-tartomány

5% és 95% között

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CE;CB;KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ CCC/CEL/CECP/SEPA/TCO Edge-tanúsítvány/EPA/ISC/VCCI/FCC / Tajvan: BSMI
Termékszín

Fekete

Garancia

Korlátozott egy éves jótállás az alkatrészek és a javítási munkák biztosításával

Gyártó ország

Kína

A csomag tartalma

Váltóáramú tápkábel (1,9 m), DP-kábel (1,8 m), HDMI-kábel (1,8 m), CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat), VESA rögzítőkeret,
távirányító

Rendelési tudnivalók

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

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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