Fişă tehnică

Monitor media HP ENVY 81,28 cm (32") cu
BeatsAudio™
O combinaţie superbă de
vizibilitate şi sunet.
Etalaţi-vă operele, în stil
mare.

Afişajul media HP ENVY 32
este un monitor Quad HD
uimitor, care conferă o calitate
cu totul nouă atât lucrărilor pe
care le realizaţi, cât şi
divertismentului. Unghiul larg
de vizualizare, imaginile
strălucitoare, designul
modern eficientizat şi
diversitatea de porturi de
conectivitate formează o
combinaţie unică într-un afişaj
avansat captivant, cu
funcţionalitate TV.

Afişaj impresionant
● Bucuraţi-vă de vizualizările Quad HD1 la rezoluţia 2560 x 1440, pe un ecran cu unghi larg de
vizualizare.
BeatsAudio™
● Cel mai bun şi mai bogat sunet pe un monitor.
Conectaţi-vă cu orice
● Conectaţi-vă prin MHL, HDMI, DisplayPort sau USB şi bucuraţi-vă de rezoluţia optimizată, pentru
transmisii mobile ireproşabile.2
Uimitor şi când este oprit
● Un afişaj extrem de modern şi foarte subţire pare că pluteşte deasupra unui suport distinctiv unic,
care oferă accesul comod la porturile din spate.
Beneficii:
● Detaliile vibrante se văd practic din orice poziţie, culorile consistente şi claritatea imaginii
menţinându-se pe întreaga deschidere a unghiurilor de vizualizare foarte largi (vertical şi orizontal)
de 178°.
● Controlaţi conţinutul stând confortabil pe canapea, cu telecomanda HP - porniţi/opriţi,
creşteţi/reduceţi volumul, anulaţi sunetul, modificaţi intrările şi navigaţi prin afişajul de pe ecran.
● Redaţi sunetul uimitor în cameră sau reglaţi-l pentru plăcerea personală, cu butonul de volum şi cu
butonul de anulare a volumului printr-o singură atingere.

Pentru a vizualiza imagini HD, e necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). Pentru a vizualiza imagini QHD, e necesar conţinut QHD (Quad High Definition).
Cablurile MHL, HDMI şi DisplayPort sunt incluse.
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
4 Braţul de montare VESA sau ansamblul de montare pe perete se vând separat.
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Monitor media HP ENVY 81,28 cm (32") cu BeatsAudio™

Dimensiune ecran

81,28 cm (32")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

WVA+

Dimensiune pixel

0,27 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

7 ms – gri la gri

Luminozitate

300 cd/m²

Rată contrast

3000:1 static; 10000000:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

1 MHL (cu suport HDCP); 2 HDMI (cu suport HDCP); DisplayPort 1.2 (cu suport HDCP)

Rezoluţie

2560 x 1440

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 90 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 60 Hz

Caracteristici ecran

Plug and play; antireflexie; programabil de către utilizator; selectare limbă; controale pe ecran; iluminare din fundal cu LED-uri

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: de la -5 la +25°

Conectivitate

3 USB 2.0 (două pentru periferice, unul pentru gazdă); 1 intrare linie stereo şi mufă căşti

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen; nivel redus halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune de intrare: 90–265 V c.a. la 45–63 Hz;

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A; Diagonală ecran vizibil: 81,28 cm (32"); Consum de energie în stare pornită: 37 W; Consum anual de energie: 54 kWh; Aşteptare: 0,5 W;
Consum de energie (în stare oprită): 0,35 W; Rezoluţie ecran: 2560 x 1440

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Meniu; minus („-”); plus („+”); control intrare; alimentare; control volum; anulare volum; meniu Beats Audio; selectare audio

Dimensiuni (L x A x î)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (cu suport); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (fără suport)

Greutate

10,5 kg (cu suport); 9 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5–30 °C

Umiditate de funcţionare

20–80 %

Variaţie temperatură stocare

-20°C la 60°C

Interval de umiditate pt. nefuncţionare

5% - 95%

Certificări şi conformităţi

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

Culoarea produsului

Negru

Garanţie

Limitată un an pentru componente şi reparaţii în laborator

Ţara de origine

China

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a. (1,9 m), cablu DP (1,8 m), cablu HDMI (1,8 m), CD (include ghidul pentru utilizator, garanţie, drivere), suport montare VESA, telecomandă

Informaţii de comandă

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

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără
înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor
respectivi.
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