Folha de Dados

Monitor multimédia HP ENVY de 81,28 cm
(32 pol.) com BeatsAudio™
Uma demonstração épica
de imagem e som.
Impressione em grande
escala.

O monitor multimédia HP
ENVY 32 é um impressionante
monitor quad HD que eleva
todo o seu trabalho e
entretenimento a novos
limites. Com amplos ângulos
de visualização, imagens
brilhantes, moderno design
simplificado e várias portas de
conetividade, envolva-se
numa combinação única de
monitor avançado com a
funcionalidade de TV.

Ecrã impressionante
● Desfrute da visualização com Quad HD1 com uma resolução de 2560 x 1440 num ecrã de amplo
ângulo de visualização.
BeatsAudio™
● O áudio mais rico e o melhor som num monitor.
Ligue-se a tudo
● Ligue-se através de MHL, HDMI, DisplayPort ou USB, com expansão otimizada para uma
transmissão móvel garantida.2
Impressionante até quando está desligado
● Um ecrã extraordinariamente moderno e ultrafino parece flutuar acima de um suporte aberto de
design claramente único, fornecendo um acesso prático às portas traseiras.
Características:
● Detalhes vibrantes a partir de praticamente qualquer posição, mantendo uma cor consistente e uma
imagem nítida em ângulos de visualização vertical e horizontal extremamente amplos de 178°.
● Controle os seus conteúdos a partir do conforto do seu sofá com o comando HP - botão para
ligar/desligar, aumentar/diminuir volume, silenciar volume, alterar a entrada e navegar nos menus
no ecrã.
● Partilhe o som incrível com todos os presentes ou ajuste a sua experiência pessoal com o jog dial de
volume e o botão para silenciar volume de toque único.

Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens HD. Conteúdo Quad High Definition (QHD) necessário para visualizar imagens QHD.
Os cabos MHL, HDMI e DisplayPort estão incluídos.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
4 Montagem em braço ou suporte VESA, vendidos separadamente.
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Monitor multimédia HP ENVY de 81,28 cm (32 pol.) com BeatsAudio™

Tamanho do ecrã

81,28 cm (32 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

WVA+

Distância entre pixels

0,27 mm

Tempo de resposta de actualização

7 ms cinzento para cinzento

Luminosidade

300 cd/m²

Relação de contraste

3000:1 estático; 10000000:1 dinâmico

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

1 MHL (com suporte HDCP); 2 HDMI (com suporte HDCP); DisplayPort 1.2 (com suporte HDCP)

Resolução

2560 x 1440

Mostrar frequência do ecrã (horizontal)

Até 90 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical)

Até 60 Hz

Características do ecrã

Plug and Play; Antirreflexo; Programável pelo utilizador; Seleção de idioma; Controlos apresentados no ecrã; Retroiluminação LED

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +25°

Conectividade

3 portas USB 2.0 (duas a jusante, uma a montante); 1 entrada de linha estéreo e tomada de auscultadores

Especificações ambientais

Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo

Cabo de alimentação e requisitos de energia Tensão de entrada: 90 até 265 V CA a 45 - 63 Hz;
Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A; Ecrã diagonal visível: 81,28 cm (32 pol.); Consumo energético em modo ativo: 37 W; Consumo energético anual: 54 kWh; Em espera: 0,5
W; Consumo energético (desligado): 0,35 W; Resolução do ecrã: 2560 x 1440

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+"); Controlo de entrada; Alimentação; Controlo de volume; Sem som; Menu de Beats Audio; Seleção de áudio

Dimensões (L x P x A)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (com suporte); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (sem suporte)

Peso

10,5 kg (com suporte); 9 kg (sem suporte)

Amplitude Térmica em Funcionamento

5°C a 30°C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20 a 80%
Amplitude Térmica de Armazenamento

-20°C a 60°C

Intervalo humidade de não funcionamento

5% até 95%

Certificações e conformidades

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

Cor de produto

Preto

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

País de Origem

China

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação CA (1,9 m), cabo DP (1,8 m), cabo HDMI (1,8 m), CD (inclui manual do utilizador, garantia, controladores), suporte de montagem VESA, controlo
remoto

Informações para encomendas

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

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada
como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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