Podatkovni list

Prikazovalnik predstavnosti HP ENVY z
diagonalo 81,28 cm (32") in funkcijo
BeatsAudio™
Prikazovalnik predstavnosti
HP ENVY 32 je osupljiv
monitor s štirikratno visoko
ločljivostjo, ki vaše delo in
zabavo popelje v nove višave.
Možnost širokokotnega
ogleda, jasne slike, sodobna
oblika in široka paleta
možnosti za povezovanje vam
omogoča, da se potopite v
edinstveno zmes naprednega
prikazovanja s TV-funkcijami.

Izjemen zaslon
● Uživajte v pogledu s funkcijo Quad HD1 v ločljivosti 2560 x 1440 na širokokotnem zaslonu.
BeatsAudio™
● Najboljši in najbogatejši zvok med vsemi monitorji.
Povežite se z vsem
● Povežite prek možnosti MHL, HDMI, DisplayPort ali USB, z optimiziranim izboljševanjem za
brezhibno mobilno pretakanje.2
Osupljiv tudi, ko je izključen
● Zelo sodoben in ultratanek zaslon je videti, kot bi lebdel nad edinstveno oblikovanim stojalom, in
omogoča priročen dostop do vrat na zadnji strani.
Posebnosti:
● Živahne podrobnosti s praktično katerega koli položaja, pri čemer sta barva ter jasnost slike enaki pri
celotnem vodoravnem in navpičnem kotu gledanja v obsegu 178°.
● Daljinski upravljalnik HP omogoča upravljanje vsebine iz udobnega naslanjača – vklop in izklop
naprave, povečanje/zmanjšanje glasnosti, izklop zvoka, spreminjanje vnosa in krmarjenje po prikazu
OSD.
● Delite izjemen zvok z vsemi osebami v prostoru ali pa ga prilagodite po lastnih željah, kar omogoča
gumb za glasnost in gumb za izklop zvoka z enim dotikom.

Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). Za ogled slik v ločljivosti QHD (visoka ločljivost Quad) potrebujete vsebino QHD.
Kabli MHL, HDMI in DisplayPort so vključeni.
Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
4 Nosilec za namestitev VESA ali sklop za namestitev na steno sta na voljo posebej.
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Prikazovalnik predstavnosti HP ENVY z diagonalo 81,28 cm (32") in funkcijo BeatsAudio™

Velikost prikaza

81,28 cm (32 palcev)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

WVA+

Razdalja med slikovnimi pikami

0,27 mm

Odzivni čas osveževanja

7 ms (iz sive v sivo)

Svetlost

300 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 3000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

1x MHL (s podporo HDCP); 2x HDMI (s podporo HDCP); DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP)

Ločljivost

2560 x 1440

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 90 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 60 Hz
pik
Funkcije zaslona

Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj

Kot premika zaslona

Nagib: od –5 do 25 °C

Povezovanje

3 priključki USB 2.0 (dva za priklop v računalnik, en za priklop v napravo USB); 1 stereo vhod in priključek za slušalke

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 90–265 V izmeničnega toka pri 45–63 Hz;

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 81,28 cm (32 palcev); Poraba energije med delovanjem: 37 W; Letna poraba energije: 54 kWh; V
pripravljenosti: 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,35 W; Ločljivost zaslona: 2560 x 1440

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

meni; Minus ("-"); Plus ("+"); Nadzor vnosa; Napajanje; Nastavitev glasnosti; Utišanje; Meni Beats Audio; Izbira zvoka

Velikost (Š x G x V)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (s stojalom); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (brez stojala)

Teža

10,5 kg (s stojalom); 9 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 30 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 20 do 80 %

Obseg temperature pri skladiščenju

od –20 do 60 °C

Obseg vlažnosti za delovanje

5% do 95%

Certifikati in skladnost

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

Barva izdelka

Črno

Garancija

Omejena enoletna garancija za dele in popravilo.

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Napajalni kabel za izmenični tok (1,9 m), kabel DP (1,8 m), kabel HDMI (1,8 m), CD (vključuje Uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike), montažni nosilec VESA,
daljinski upravljalnik

Informacije o naročanju

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

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim
izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
marec 2015

