Záznamový list

Monitor HP ENVY 81,28 cm (32") Media
Display s technológiou BeatsAudio™
Displej s veľkolepým
obrazom a zvukom.
Predveďte svoj obsah vo
veľkom.

HP ENVY 32 Media Display je
úžasný monitor s rozlíšením
Quad HD, ktorý posunie
všetku vašu prácu a zábavu
na novú úroveň. Toto
jedinečné spojenie vyspelého
monitora s funkciou TV
ponúka široký pozorovací
uhol, brilantný obraz,
moderný elegantný dizajn a
širokú škálu portov na
pripojenie.

Pôsobivý displej
● Vychutnajte si zobrazenie vo formáte Quad HD1 s rozlíšením 2560 x 1440 na obrazovke širokým
pozorovacím uhlom.
BeatsAudio™
● Najlepšie znejúci a najsýtejší zvuk na monitore.
Pripojenie k ľubovoľnému zariadeniu
● Využite pripojenie cez port MHL, HDMI, DisplayPort alebo USB s optimalizovaným prispôsobením pre
bezproblémový mobilný streaming.2
Úžasný aj pri vypnutí
● Nádherne moderný a mimoriadne tenký monitor, zdanlivo sa vznášajúci nad jedinečným stojanom v
tvare otvoreného klinu, ktorý poskytuje pohodlný prístup k zadným portom.
Funkcie:
● Živé detaily prakticky odkiaľkoľvek so stálymi farbami a čistotou obrazu, ktorá je stála v celom
ultraširokom pozorovacom uhle 178 ° horizontálne aj vertikálne.
● Ovládajte svoj obsah z pohodlia svojej pohovky s diaľkovým ovládačom HP - vypínač, hlasitosť
nahor/nadol, stlmenie, zmena vstupu a navigácia cez OSD.
● Zdieľajte úžasný zvuk s nastavením podľa miestnosti, alebo podľa osobného vkusu, s reguláciou
hlasitosti otočením a dotykovým tlačidlom na stlmenie zvuku.

Na zobrazenie obrázkov HD sa vyžaduje obsah s rozlíšením HD (High Definition). 1 Na zobrazenie obrázkov QHD sa vyžaduje obsah s rozlíšením QHD (Quad High Definition).
Káble MHL, HDMI a DisplayPort sú súčasťou dodávky.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.
4 Montážne rameno VESA alebo zostava montáž na stenu sa predáva samostatne.
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Záznamový list

Monitor HP ENVY 81,28 cm (32") Media Display s technológiou BeatsAudio™

Veľkosť obrazovky

81,28 cm (32")

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

WVA+

Rozstup pixelov

0,27 mm

Obnovovací čas odozvy

7 ms sivá – sivá

Jas

300 cd/m²

Pomer kontrastu

3000:1 staticky; 10000000:1 dynamický

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Signál vstupu videa

1 port MHL (s podporou HDCP); 2 porty HDMI (s podporou HDCP); 2 porty DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Rozlíšenie

2560 x 1440

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

do 90 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) do 60 Hz
Charakteristika displeja

Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;

Uhol otočenia obrazovky

Sklon: -5 až +25°

Konektivita

3 porty USB 2.0 (dva na príjem dát, jeden na odosielanie dát); 1 stereofónny vstup line-in a konektor pre slúchadlá

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu; nízky obsah halogenidov

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

vstupné napätie: 90 až 265 V striedavého prúdu pri 45 – 63 Hz;

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 81,28 cm (32"); Spotreba energie v zapnutom režime: 37 W; Ročná spotreba energie: 54 kWh;
Pohotovostný režim: 0,5 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,35 W; Rozlíšenie obrazovky: 2560 x 1440

Možnosti ovládania displeja

ponuka; mínus („-“); plus („+“); ovládanie vstupu: napájanie; ovládanie hlasitosti; stlmenie zvuku; ponuka Beats Audio; výber zvuku

Rozmery (š x h x v)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (so stojanom); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (bez stojana)

Hmotnosť

10,5 kg (so stojanom); 9 kg (bez stojana)

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5 °C až 30 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 až 80%
Rozsah skladovacích teplôt

-20 °C až 60 °C

Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu

5% až 95%

Certifikáty a povolenia

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

Farba produktu

Čierna

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Krajina pôvodu

Čína

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel (1,9 m), kábel DP (1,8 m), kábel HDMI (1,8 m), disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače), montážna konzola VESA, diaľkový
ovládač

Informácie o objednávaní

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

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
marec 2015

