Спецификация

HP ENVY 81,28 см (32 инча) мултимедиен
дисплей с Bang & Olufsen
Епичен дисплей по
отношение на звук и
картина. Определено
имате добра причина да се
похвалите.
Мултимедийният дисплей HP
ENVY 32 е невероятен QHD
монитор, който пренася
цялата ви работа и
забавления до нови нива. С
широкоъгълния екран,
брилянтното изображение,
съвременния функционален
дизайн и голяма гама от
възможности за свързване
ще се потопите в уникална
смесица от усъвършенстван
дисплей с мултимедийни
функции.

Зашеметяващи гледки
● Екран с широк зрителен ъгъл и диагонал 81,28 см (32 инча) улеснява възприемането на
всичките 3,6 милиона пиксела на този QHD дисплей1. О! Какво повече може да се каже?
Забележително богато звуково изживяване
● Усъвършенстваният звук от Bang & Olufsen превръща вашия компютър в звукова сцена,
където забавлението оживява, за да събуди сетивата ви със звук, който можете да усетите.
Създаден да бъде истинско звуково съвършенство на дисплей.
Разширено свързване
● Свързвайте [и зареждайте] широк набор от устройства, като таблети и телефони, чрез MHL2,
HDMI, USB 2.0 или DisplayPort с оптимизирано разширяване за безпроблемно поточно
предаване от мобилни телефони.
Без насичане. Без накъсване. Просто играене на игри.
● Край на накъсаната игра и счупени кадри с AMD FreeSync™3. Вече можете да се наслаждавате
на плавна производителност на практика при всяка кадрова честота.
Изобразяване:
● Няма нужда да купувате външни високоговорители за страхотен звук. С вградени
високоговорители този дисплей е готов за използване още щом се свържете.
● Ярки детайли от на практика всяко положение с наситени цветове и ясни образи,
благодарение на изключително широките хоризонтални и вертикални зрителни ъгли от 178°.4
● С Display Port, HDMI MHL, USB 2.0 и HDMI 2.0 ще получите всички портове, които са ви
необходими за лесно свързване на устройството ви за забавление на голям екран.

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (HD) за преглед на HD изображения. Необходимо е QHD (Quad High Definition) съдържание за преглед на QHD изображения. Всички
спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или по-ниска.
2 HDMI и DisplayPort кабелите са включени.
3 FreeSync е налице само когато е свързан към Display порт.
4 Съдържание с висока разделителна способност (HD) е необходимо за преглед на изображения с висока разделителна способност.
1

Спецификация

HP ENVY 81,28 см (32 инча) мултимедиен дисплей с Bang & Olufsen

Размер на дисплея

81,28 см (32 инча)

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

WVA+

Гъстота на пикселите

0,276 мм

Време на реакция при обновяване

7 мсек. от сиво до сиво

Яркост

300 cd/m²

Коефициент на контраста

3000:1 статичен; 10 000 000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Входен видеосигнал

1 MHL (с поддръжка на HDCP); 2 HDMI (с поддръжка на HDCP); DisplayPort 1.2 (с поддръжка на HDCP)

Разделителна способност

2560 x 1440 @ 60Hz

Честота на сканиране на дисплея
(хоризонтална)

До 90 kHz

Честота на сканиране на дисплея
(вертикална)

До 60 Hz

Характеристики на дисплея

Plug and Play; Противоотражателно покритие; Потребителско програмиране; Избор на език; Контроли за управление от екрана; LED подсветка; Вградени
високоговорители; Технология AMD FreeSync™

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: от -5 до +23°

Свързване

3 USB 2.0 (два изходящи; един входящ); 1 аудио изход

Данни за околната среда

LED подсветка без живак; Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени

Захранване и изисквания към
захранването

Входящо напрежение: 90 до 265 V променлив ток при 45 – 66 Hz; Консумирана мощност: Максимум 97W, типична 50W; В режим на готовност: 1W

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Диагонал на видимия екран: 81,28 см (32 инча); Консумация на енергия при режим „вкл.“: 41 W; Годишна консумация на енергия:
60 kWh; Режим на готовност: 0,5 W; Консумация на мощност (режим „изкл.“): 0,5 W; Разделителна способност на екрана: 2560 x 1440 @ 60Hz

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Меню; Минус („-“); Плюс („+“) /Контрол на въвеждането; Захранване

Размери (ш x д x в)

86,16 x 17,89 x 52,2 см (със стойка); 86,16 x 5,82 x 43,36 мм (без стойка)

Тегло

10,7 кг (със стойката); 9 кг (без стойката)

Дапазон на експлоатационната
температура

от 5° до 35°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

20 до 70% (без кондензиране)

Диапазон на температурата на
съхранение

-20° до 60°C

Неработен диапазон на влажността

5% до 95%

Сертификати и съвместимост

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Сертифициран по TCO; EPA; ISC: VCCI; FCC; Тайван: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership – само за
Северна Америка

Цвят на продукта

Катранено черен отпред, бял заден капак и естествено сребристо

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Съдържание на кутията

AC захранващ кабел (1,9 м), DP кабел (1,8 м), HDMI кабел (1,8 м), CD (включва ръководство за потребителя, гаранция, драйвери), скоба за VESA монтиране,
дистанционно управление

Монтиране по VESA

Yes (Да)

Информация за поръчки

N9C43AA#A2N: 889894073747; N9C43AA#ABB: 889894073662; N9C43AA#ABT: 889894073709; N9C43AA#ABU: 889894073679; N9C43AA#ABV: 889894073723;
N9C43AA#ABY: 889894073693; N9C43AA#ACQ: 889894073716; N9C43AA#AKQ: 889894073754; N9C43AA#UUG:889894073730; N9C43AA#UUZ: 889894073686

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
бъде променена без предварително уведомяване. Конкретните характеристики може да се различават при различните модели. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието
на настоящото. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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