Dataark

Skærmen HP ENVY 32 Media Display på
81,28 cm (32") med Bang & Olufsen-lyd
Storslået billed- og
lydgengivelse. Imponer
alle omkring dig – i stor
til.
HP ENVY 32 Media Display er
en helt overvældende Quad
HD-skærm, der får både
arbejde og underholdning til
at nå nye højder. Med en bred
visningsvinkel, flotte billeder,
moderne strømlinet design og
bredbåndstilslutning bliver du
omsluttet af en unik blanding
af avanceret skærmteknologi
og mediefunktionalitet.

Enestående billeder
● En vid betragtningsvinkel på 81,28 cm (32") gør det nemmere at fordøje alle 3,6 millioner pixels på
denne Quad HD-skærm1. Wow. Behøver vi at sige mere?
En usædvanlig fyldig lyd
● Computeren forvandles til et lydstudie ved hjælp af førsteklasses Bang & Olufsen-lyd, som vækker
underholdningen til live med lyd, du kan mærke i hele kroppen. Designet til at levere perfekt
skærmlyd.
Opgraderede tilslutningsmuligheder
● Opret forbindelse til [og oplad] en lang række enheder, herunder tablet-pc'er og telefoner via MHL-2,
HDMI-, USB 2.0- og DisplayPort-porte med optimeret opgradering til problemfri mobilstreaming.
Ikke flere hakkede billeder. Ikke mere "screen tearing". Bare spil.
● Med AMD FreeSync™ er det slut med spil med hakkede og beskadigede billeder3. Programmet vil
køre jævnt næsten uanset billedhastighed.
Indeholder:
● Der er ingen grund til at købe eksterne højttalere for at få en god lyd. Med sine integrerede
højttalere er denne skærm klar til start, så snart du har forbindelse.
● Oplev levende detaljer fra stort set alle vinkler med ensartede farver og skarpe billeder på hele den
utrolige synsvinkel på 178° – både vandret og lodret.4
● Med DisplayPort, HDMI, MHL, USB 2.0 og HDMI 2.0 har du alle de porte, du har brug for, så du nemt
kan tilslutte enheden og starte storskærmsunderholdningen.

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se HD-billeder. Der kræves QHD-indhold (Quad High Definition) for at kunne se QHD-billeder. Alle ydelsesspecifikationer repræsenterer de typiske specifikationer
leveret af HP's komponentproducenter; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
2 HDMI- og DisplayPort-kabler medfølger.
3 FreeSync kan kun bruges med forbindelse til en DisplayPort.
4 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i høj opløsning.
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Skærmen HP ENVY 32 Media Display på 81,28 cm (32") med Bang & Olufsen-lyd

Skærmstørrelse

81,28 cm (32")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

WVA+

Pixel pitch

0,276 mm

Opdateringstid

7 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

1 MHL (med HDCP-understøttelse); 2 HDMI (med HDCP-understøttelse); DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Opløsning

2560 x 1440 ved 60Hz

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 90 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 60Hz

Skærmegenskaber

Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Betjeningsknapper på skærmen; LED-baggrundslys; Integrerede højttalere; AMD
FreeSync™-teknologi

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktion: -5 til +23°

Tilslutning

3 USB 2.0 (to downstream-porte, én upstream-port); 1 lydudgang

Miljøspecifikationer

Kviksølvfri lysdiodebagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lavhalogenholdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 90 til 265 V vekselstrøm ved 45 til 66 Hz; Strømforbrug: Maks. 97 W, typisk 50 W; Standbytilstand: 1 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A; Synlig skærm målt diagonalt: 81,28 cm (32"); Strømforbrug i tændt tilstand: 41 W; Årligt energiforbrug: 60 kWh; Standby: 0,5 W;
Strømforbrug (tilstanden fra): 0,5 W; Skærmopløsning: 2560 x 1440 ved 60Hz

Skærm - brugerindstillinger

Menu; Minus ("-"); Plus ("+")/inputstyring; Tænd/sluk

Mål (b x d x h)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (med fod); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (uden fod)

Vægt

10,7 kg (med fod); 9 kg (uden fod)

Temperaturområde ved drift

5° til 35° C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 til 70 % (ikke-kondenserende)

Temperaturområde ved opbevaring

-20° til 60° C

Fugtighedsinterval ved opbevaring

5 % til 95 %

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO-certificeret; EPA; ISC: VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership – kun Nordamerika

Produktfarve

Sort foran, hvidt bagdæksel og naturligt sølv

Garanti

HP's 1-års garanti

Indhold

Strømledning (1,9 m), DP-kabel (1,8 m), HDMI-kabel (1,8 m), cd (med brugervejledning, garanti, drivere), VESA-monteringsbeslag, fjernbetjening

VESA-beslag

Ja

Bestillingsinformation

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

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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