גיליון נתונים

צג מדיה  HP ENVYבגודל  81.28ס"מ )"(32
עם שמע ™BeatsAudio

תצוגה מרהיבה של מראה
וצליל .הצג לראווה את
התוכן שלך ,ובגדול.

צג המדיה  HP ENVY 32זהו
מסך מדהים ברזולוציית Quad
 HDהמעלה את איכות
העבודה והבידור שלך לגבהים
חדשים .עם זוויות צפייה
רחבות ,תמונות יפהפיות,
עיצוב יעיל ומודרני וקישוריות
יציאות רחבה ,תוכל ליהנות
מחוויה ממכרת של שילוב
ייחודי של תצוגה מתקדמת עם
פונקציונליות של טלוויזיה.

תצוגה מרשימה
● באפשרותך ליהנות מהתצוגה בחדות  1Quad HDברזולוציית  1,440 x 2,560על-גבי מסך עם זוויות
צפייה רחבות.
שמע ™BeatsAudio
●

הצלילים הטובים ביותר ,השמע העשיר ביותר הזמין במסך.

אפשרויות חיבור רחבות
● התחבר באמצעות  ,DisplayPort ,HDMI ,MHLאו  ,USBעם אפשרויות שדרוג ממוטבות להזרמה
חלקה מהתקנים ניידים2.
מדהים גם במצב כבוי
● מעמד דמוי טריז בעל עיצוב מיוחד מקנה מראה מרחף לצג דק במיוחד בעיצוב מודרני ייחודי המספק
גישה נוחה ליציאות האחוריות.
כולל:
●
הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום ,עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות
צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של .178°
●
שלוט בתוכן שלך היישר מן הכורסה הנוחה בביתך בעזרת  - HP Remoteהפעלה/כיבוי,
הגברה/החלשה של עוצמת הקול ,השתקה ,שינוי קלט וניווט באמצעות התצוגה על-גבי המסך ).(OSD
● שתף את הצליל המדהים עם הנוכחים בחדר ,או התאם להנאתך האישית ,בעזרת חוגה לכוונון עוצמת
קול ולחצן מגע אחד להשתקה.

 1דרוש תוכן ) HDחדות גבוהה( כדי להציג תמונות  HD. 2דרוש תוכן ) QHDרזולוציית  (QHDכדי להציג תמונות .QHD
 2כבלי  HDMI ,MHLו DisplayPort-כלולים.
] [3כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 4זרוע תלייה של  VESAאו מכלול לתלייה על קיר נמכרים בנפרד.
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צג מדיה  HP ENVYבגודל  81.28ס"מ )" (32עם שמע ™BeatsAudio

גודל תצוגה

 81.28ס"מ )"(32

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

WVA+

Pixel pitch

 0.27מ"מ

זמן תגובה לרענון

 7 msאפור לאפור

בהירות

300 cd/m²

יחס ניגודיות

 3,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת ) MHLעם תמיכת  2 ;(HDCPיציאות ) HDMIעם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP

רזולוציה

2,560 x 1,440

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 90 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  60הרץ

מאפייני תצוגה

הכנס-הפעל; נגד בוהק; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; נורות  LEDאחוריות

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +25°

קישוריות

 3יציאות ) USB 2.0שתי יציאות  ,downstreamיציאת  upstreamאחת(; שקע כניסה ואוזניות סטריאו של  3.5מ"מ

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה 90 :עד  265וולט  ACב -45הרץ עד  63הרץ;

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 81.28 :ס"מ )" ;(32צריכת חשמל במצב פועל 37 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 54 :קילו וואט/שעה; מצב המתנה0.5 :
וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.35 :וואט; רזולוציית מסך2,560 x 1,440 :

אפשרויות בקרת משתמש במסך

תפריט; סימן מינוס )" ;("-סימן פלוס ) ;(+בקרת קלט; הפעלה/כיבוי; בקרת עוצמת קול; השתקה; תפריט שמע  ;Beats Audioבחירה אוטומטית

ממדים )ר  xע  xג(

 52.2 x 17.89 x 86.16ס"מ )עם מעמד(;  43.36 x 5.82 x 86.16ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 10.5ק"ג )עם מעמד(;  9ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 5°עד  30°צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

 20עד 80%

טווח טמפרטורת אחסון

 -20°עד  60°צלזיוס

טווח לחות לא בפעולה

 5%עד 95%

אישורים ותאימות

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

צבע מוצר

שחור

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

מדינת מקור

סין

תכולת אריזה

כבל מתח  1.9) ACמ'( ,כבל  1.8) DPמ'( ,כבל  1.8) HDMIמ'() CD ,כולל מדריך למשתמש ,תעודת אחריות ,מנהלי התקן( ,תושבת לתלייה של  ,VESAשלט-רחוק

מידע להזמנה

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
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