Datablad

HP ENVY 81,28 cm (32") Media Display med
BeatsAudio™
En storslagen uppvisning i
ljud och bild. När endast
det bästa är gott nog.

HP ENVY 32 mediebildskärm
är en fantastisk Quad
HD-skärm som lyfter alla
arbetsuppgifter och all
underhållning till nya höjder.
Med vid betraktningsvinkel,
lysande bildåtergivning,
modern strömlinjeformad
design och ett brett urval av
anslutningar kan du låta dig
fängslas av en unik,
avancerad bildskärm.

Imponerade bildskärm
● Njut av vyn i Quad HD1 med en upplösning på 2560 x 1440 på en skärm med bred
betraktningsvinkel.
BeatsAudio™
● Det bästa och fylligaste ljudet som du kan få i en bildskärm.
Anslut till allt
● Anslut via MHL, HDMI, DisplayPort eller USB med optimerad uppskalning för perfekt mobil
direktuppspelning.2
Uppseendeväckande även när den är avstängd
● En modernt designad ultratunn skärm, som ser ut att sväva ovanför ett verkligt unikt stativ utformat
för bekväm åtkomst till portarna på baksidan.
Höjdpunkter:
● Livfulla detaljer från praktiskt taget alla platser med jämna färger och bildskärpa som är konstant i
alla 178°-betraktningsvinklar horisontellt och vertikalt på en superbred skärm.
● Styr ditt innehåll bekvämt från soffhörnet med din HP-fjärrkontroll – ström på/av, volym upp/ned,
ljud av, ändra din inmatning och navigera i OSD-menyn.
● Dela med dig av det fantastiskt ljudet i rummet, eller anpassa det för din egen skull, med
volymstegsknapp och ljud av med ett enda tryck.

HD-innehåll (High Definition) krävs för visning av HD-bilder. QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder.
MHL-, HDMI- och DisplayPort-kablar medföljer.
Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
4 VESA-monteringsarm eller väggmonteringssats säljs separat.
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HP ENVY 81,28 cm (32") Media Display med BeatsAudio™

Bildskärmsstorlek

81,28 cm (32")

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

WVA+

Pixelmellanrum

0,27 mm

Svarstid för uppdatering

7 ms grått till grått

Ljusstyrka

300 cd/m²

Bildkvot

3000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Videoinsignal

1 MHL (med stöd för HDCP); 2 HDMI (med stöd för HDCP); DisplayPort 1.2 (med stöd för HDCP)

Upplösning

2560 x 1440

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 90 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 60 Hz

Skärmegenskaper

Plug-and-play; Antireflex; Kan programmeras av användaren; Språkval; Kontroller på skärmen; LED-bakgrundsbelysning

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: -5 till +25 °

Anslutning

3 USB 2.0 (två nedströms, en uppströms); 1 uttag för stereoingång och hörlurar

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt

Nätenhet och strömförsörjning

Inspänning: 90 till 265 V~ vid 45 till 63 Hz;

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A; Synlig skärm (diagonalt): 81,28 cm (32"); Energiförbrukning i påslaget läge: 37 W; Årlig energiförbrukning: 54 kWh; Uppehåll: 0,5 W;
Energiförbrukning (OFF-läge): 0,35 W; Skärmupplösning: 2560 x 1440

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Meny; Minus ("-"); Plus ("+"); Ingångskontroll; Ström; Volymkontroll; Ljudavstängning; Beats Audio-meny; Val av ljud

Yttermått (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 (utan fot)

Vikt

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

Driftstemperatur

5 °C till 30 °C

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 %

Förvaringstemperatur

-20 °C till 60 °C

Luftfuktighet vid förvaring

5 % till 95 %

Certifieringar och överensstämmelser

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

Produktens färg

Svart

Garanti

Ett års begränsad garanti för delar och reparationer

Ursprungsland

Kina

Förpackningens innehåll

Strömkabel (1,9 m), DP-kabel (1,8 m), HDMI-kabel (1,8 m), CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner), VESA-monteringsfäste, fjärrkontroll

Beställningsinfo

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

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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