Datasheet

HP ENVY 32-inch (81,28 cm) Media Display
met BeatsAudio™
Een fantastisch scherm
met een bijzonder geluid.
Zo laat je je werk op
unieke wijze zien.

Het HP ENVY 32 Media Display
is een unieke quad-HD
monitor die een nieuwe
standaard zet voor werk en
entertainment. Dit
adembenemend fraaie en
geavanceerde scherm biedt
tv-functionaliteit, brede
inkijkhoeken, een briljante
weergave, een modern
gestroomlijnd ontwerp en
veel verschillende poorten.

Fantastisch scherm
● Quad-HD1 met een resolutie van 2560 x 1440 zorgt voor een schitterende weergave op het
breedbeeldscherm.
BeatsAudio™
● De monitor met het beste geluid.
Overal op aan te sluiten.
● Kan worden aangesloten via MHL, HDMI, DisplayPort of USB, met geoptimaliseerde upscaling voor
een foutloze mobiele streaming.2
Ook prachtig als hij uit staat
● Het moderne ultra-platte scherm lijkt te zweven boven de bijzondere wigvormige voet, waarbij de
poorten aan de achterzijde gemakkelijk bereikbaar zijn.
Pluspunten:
● Dankzij de brede horizontale en verticale inkijkhoeken van 178° kun je vanuit elke hoek genieten van
de schitterende details, de consistente kleuren en de hoge helderheid.
● Beheer je content eenvoudig vanaf de bank met de HP afstandsbediening: aan/uit, volume
hoger/lager, dempen, invoer wijzigen en navigeren met het OSD.
● Speel het prachtige geluid af in de hele kamer of zet het geluid zachter met de volumeknop en de
dempknop zodat u alleen kunt genieten.

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden. Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de weergave van QHD beelden.
MHL-, HDMI- en DisplayPort-kabels zijn inbegrepen.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
4 VESA-montagearm en wandmontagemateriaal worden apart verkocht.
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HP ENVY 32-inch (81,28 cm) Media Display met BeatsAudio™

Schermformaat

32 inch (81,28 cm)

Aspectratio

16:9

Type scherm

WVA+

Pixelpitch

0,27 mm

Refresh responstijd

7 ms grijs naar grijs

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

3000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Video-ingangssignaal

1 MHL (met HDCP-ondersteuning); 2 HDMI (met HDCP-ondersteuning); DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Resolutie

2560 x 1440

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 90 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 60 Hz

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +25°

Interface mogelijkheden

3 USB 2.0-aansluitingen (twee downstream, een upstream); 1 stereo lijningang en hoofdtelefoonconnector

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas; Laag-halogeen

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 90 tot 265 V bij 45 tot 63 Hz;

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A; Schermgebied, diagonaal: 32 inch (81,28 cm); Stroomverbruik in modus Aan: 37 W; Jaarlijks stroomverbruik: 54 kWu; Stand-by: 0,5 W;
Stroomverbruik (stand-by): 0,35 W; Schermresolutie: 2560 x 1440

Gebruikersinstellingen van het scherm

Menu; Minteken (-); Plus (+); Ingangssignaal; Aan/uit; Volume; Dempen; Beats Audio-menu; Audiokeuze

Afmetingen (b x d x h)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (met voet); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (zonder voet)

Gewicht

10,5 kg (met voet); 9 kg (zonder voet)

Temperatuur bij gebruik

5 tot 30 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80 %

Temperatuur bij opslag

-20 tot 60 °C

Luchtvochtigheid, buiten bedrijf

5 tot 95%

Certificeringen en compatibiliteit

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

Productkleur

Zwart

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen en reparatiearbied.

Land van herkomst

China

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer (1,9 m), DP-kabel (1,8 m), HDMI-kabel (1,8 m), cd (met handleiding, garantie, drivers), VESA-Montagebeugel, afstandsbediening

Bestelinfo

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

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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