Veri sayfası

HP ENVY 81,28 cm (32 inç) Beats Audio ™
özellikli Ortam Ekranı
Epic Ekran görüş ve sesi.
Hünerlerinizi sergileyin.

HP ENVY 32 Ortam Ekranı,
tüm iş ve eğlence sınırlarınızı
üst düzeylere taşıyan etkileyici
dört HD monitörden oluşur.
Geniş görüntüleme açısı,
parlak görüntüler, modern
kolaylaştırılmış tasarım ve
geniş bağlantı noktası
bağlantıları ile TV işlevine
sahip eşsiz ve gelişmiş bir
ekran deneyiminden
yararlanın.

Etkileyici Ekran
● Geniş görüntüleme açısına sahip ekran üzerinde Dört HD1 ile 2560 x 1440 çözünürlükte görüntüler
elde edin.
BeatsAudio™
● Bir monitörden elde edilebilecek en iyi ve en zengin ses.
Herkesle bağlantı kurun
● Kusursuz mobil akış işin en iyi duruma getirilmiş yukarı ölçeklendirme özellikli MHL, HDMI,
DisplayPort veya USB üzerinden bağlantı kurun.2
Kapalıyken bile mükemmel
● Benzersiz açık kama tipi stand üzerine yerleştirilen son derece modern ve ultra ince ekran arka
bağlantı noktalarına rahat erişime olanak sağlar.
Özellikler:
● Son derece geniş 178° yatay ve dikey görüntüleme açılarında muhafaza edilen tutarlı renkler ve
görüntü netliğiyle, neredeyse her konumdan canlı detaylar elde edin.
● HP uzaktan kumandasıyla içeriklerinizi koltuğunuzdan rahatça kontrol edin; aygıtı açın/kapayın, sesi
yükseltin/alçaltın, sesi kısın/açın, girişi değiştirin ve işletim sisteminde gezinin.
● Etkileyici sesi odanın tamamıyla paylaşın veya kişisel eğlencenize göre ayarlamak için ses düzeyi
denetimini ve tek dokunuşla çalışan sessiz düğmesini kullanın.

HD görüntüleri görüntülemek için HD (Yüksek Çözünürlüklü) içerik gerekir. QHD görüntüleri görüntülemek için QHD (Dört Yüksek Çözünürlüklü) içerik gerekir.
MHL, HDMI ve DisplayPort kabloları ürüne dahildir.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
4 VESA montaj kolu veya duvar montaj düzeneği ayrı satılır.
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Ekran boyutu

81,28 cm (32 inç)

En boy oranı

16:9

Ekran türü

WVA+

Piksel aralığı

0,27 mm

Yenileme yanıt süresi

7 ms griden griye

Parklaklık

300 g/m²

Kontrast oranı

3000:1 statik; 10000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

1 MHL (HDCP desteği ile); 2 HDMI (HDCP desteği ile); DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Çözünürlük

2560 x 1440

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

90 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

60 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Tak ve Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydınlatma

Ekran hareket açısı

Eğim: -5 - +25°

Bağlanabilirlik

3 USB 2.0 (iki alt akım, bir üst akım); 1 stereo hat girişi ve kulaklık jakı

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatma; Arsenik İçermeyen Ekran Camı; Düşük Halojen

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 45 - 63 Hz'de 90 - 265 VAC;

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A; Görünür ekran diyagonal: 81,28 cm (32 inç); Açık modda güç tüketimi: 37 W; Yıllık enerji tüketimi: 54 kWh; Bekleme: 0,5 W; Güç tüketimi (kapalı
modda): 0,35 W; Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1440

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+"); Giriş Denetimi; Güç; Ses denetimi; Sessiz; Beats Audio menüsü; Ses Seçeneği

Boyutlar (G x D x Y)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (sehpayla birlikte); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (sehpasız)

Ağırlık

10,5 kg (sehpayla birlikte); 9 kg (sehpasız)

Çalıştırma Isısı

5°C - 30°C

Çalıştırma Nemi

%20 - 80

Depolama Isısı

-20°C - 60°C

Çalışmadığı zamanki nem aralığı

%5 - %95

Sertifikalar ve uyumluluklar

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

Ürün rengi

Siyah

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Menşei Ülke

Çin

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu (1,9 m), DP kablosu (1,8 m), HDMI kablosu (1,8 m), CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir), VESA montaj bağlantı parçası, uzaktan kumanda

Sipariş bilgileri

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
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