Dataark

HP ENVY 81,28 cm (32") medieskjerm med
BeatsAudio™
En episk visning av bilde
og lyd. Vis frem tingene
dine, storslått.

HP ENVY 32 medieskjerm er
en utrolig Quad HD-skjerm
som løfter alt arbeid og
underholdning til nye høyder.
Fordyp deg i en enestående
blanding av avansert skjerm
med TV-funksjonalitet, med
bred visningsvinkel,
fantastiske bilder, moderne
strømlinjeformet design og
bredt utvalg av
kommunikasjonsporter.

Imponerende skjerm
● Nyt visningen med Quad HD1 og en oppløsning på 2560 x 1440 på skjerm med bred visningsvinkel.
BeatsAudio™
● Den beste og rikeste lyden på noen skjerm.
Koble til alt mulig
● Koble til via MHL, HDMI, DisplayPort eller USB med optimalisert oppskalering for feilfri mobil
strømming.2
Imponerende selv når den er slått av
● En utsøkt, moderne og ultratynn skjerm som ser ut til å flyte over en særpreget, unikt utformet fot
som gir praktisk tilgang til portene bak.
Med:
● Klare detaljer fra nesten hvilken som helst posisjon, med konsistente farger og bildeklarhet som
opprettholdes på tvers av de svært brede 178° horisontale og vertikale visningsvinklene.
● Styr innholdet uten å måtte reise deg opp fra sofaen med din HP-fjernkontroll, slå på/av, lyd
opp/ned, demp, endre inngangen og naviger OSDen.
● Del den utrolige lyden i rommet eller juster for personlig velbehag, med volumdreiebryter og
ett-trykks dempeknapp.

HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. QHD-innhold (Quad High Definition) er nødvendig for å vise QHD-bilder.
MHL-, HDMI- og DisplayPort-kabler er inkludert.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
4 VESA-monteringsarm eller veggmontering selges separat.
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HP ENVY 81,28 cm (32") medieskjerm med BeatsAudio™

Skjermstørrelse

81,28 cm (32")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

WVA+

Pikselbredde

0,27 mm

Oppdateringsresponstid

7 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Videoinngangssignal

1 MHL (med HDCP-støtte); 2 HDMI (med HDCP-støtte); DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte)

Oppløsning

2560 x 1440

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 90 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 60 Hz

Skjermfunksjoner

Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +25°

Tilkobling

3 USB 2.0 (to nedstrøms, én oppstrøms); 1 stereoinngang og hodetelefonkontakt

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig

Strømforsyning og strømtilførsel

Nettspenning: 90 til 265 V vs, 45 - 63 Hz;

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A; Synlig skjerm diagonalt: 81,28 cm (32"); Strømforbruk i på-modus: 37 W; Årlig energiforbruk: 54 kWh; Inaktiv: 0,5 W; Strømforbruk
(av-modus): 0,35 W; Skjermoppløsning: 2560 x 1440

Skjerm, brukerkontroller

Meny; Minus ("-"); Pluss ("+"); Inngangskontroll; Strøm; Volumkontroll; Demping; Beats Audio-meny; Lydvalg

Fysiske mål (B x D x H)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (med fot); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (uten fot)

Vekt

10,5 kg (med fot); 9 kg (uten fot)

Temperaturverdier ved drift

5 til 30 °C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 80 %

Lagringstemperatur

-20 til 60 °C

Fuktighetsområde når uvirksom

5 til 95 %

Sertifiseringer og samsvar

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

Produktfarge

Svart

Garanti

Begrenset ett års deler og reparasjonsarbeid

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Strømledning (1,9 m), DP-kabel (1,8 m), HDMI-kabel (1,8 m), CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere), VESA-monteringsbrakett, fjernkontroll

Bestillingsinformasjon

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

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske
eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
Mars 2015

