Taulukot

HP ENVY 32, 81,28 cm:n (32 tuuman)
medianäyttö, jossa Bang & Olufsen
-äänentoisto
Näyttö eeppisiin kuviin ja
ääniin. Näytä sisällöt
isosti.
HP ENVY 32 -medianäyttö on
vaikutuksen tekevä
QHD-tarkkuuksinen näyttö,
joka kohottaa työn ja huvin
uusiin korkeuksiin. Anna
mediatoiminnallisuudella ja
useilla porttivaihtoehdoilla
varustetun, kehittyneen,
sulavalinjaisen näytön
kuljettaa sinut upeiden
laajakulmakuvien maailmaan.

Upeat näkymät
● Lävistäjältään 81,28 cm:n (32 tuuman) laajan katselukulman näyttö helpottaa tämän
QHD-tarkkuuksisen näytön1 kaikkien 3,6 miljoonan pikselin hahmottamista. Mahtavaa! Onko vielä
jotakin lisättävää?
Poikkeuksellisen täyteläinen kuuntelukokemus
● Ensiluokkainen Audio by Bang & Olufsen -äänentoistotekniikka muuntaa tietokoneesi teatteriksi,
jonka luonnollinen, koskettava ääni herättää viihteen eloon. Suunniteltu tarjoamaan täydellistä
äänentoistoa näytöllä.
Skaalatut yhteydet
● Yhdistä [ja lataa] useita erilaisia laitteita, kuten tabletteja ja puhelimia, MHL2-, HDMI-, USB 2.0- tai
DisplayPort-liitäntöjen avulla ja nauti optimoidusta skaalauksesta, joka takaa virheettömän
mobiilisuoratoiston.
Ei pätkimistä. Ei katkonaista kuvaa. Vain pelaamista.
● Laite piste katkonaisille pelisessioille ja rikkonaisille reunoille AMD FreeSync ™ -ominaisuuden avulla3.
Nyt voit nauttia tasaisesta kuvanlaadusta lähes millä tahansa kuvataajuudella.
Ominaisuudet:
● Erinomaista äänentoistoa varten ei tarvitse ostaa ulkoisia kaiuttimia. Sisäisten kaiuttimien avulla
tämä näyttö on valmis kaikkeen, kun yhteys on muodostettu.
● Eloisat yksityiskohdat lähes mistä tahansa kulmasta – kuvan värit ja kirkkaus ovat tasaiset koko
näytöllä erittäin laajan 178 asteen vaakakulman ja pystykulman ansiosta.4
● Display Port-, HDMI-, MHL-, USB 2.0- ja HDMI 2.0 -liitännät takaavat, että sinulla on kaikki
mahdollisuudet laitteidesi yhdistämiseen näyttävää viihdettä varten.

Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD). Quad High Definition -kuvien (QHD) katselemiseen vaaditaan QHD-tarkkuuksista sisältöä. Suorituskykyä koskevat tiedot vastaavat HP:n
komponenttien valmistajien tyypillisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
2 HDMI- ja DisplayPort-johdot eivät sisälly hintaan.
3 FreeSync on käytettävissä vain, kun se on liitetty DisplayPort-liitäntään.
4 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
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Näytön koko

81,28 cm (32 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

WVA+

Kuvapisteväli

0,276 mm

Virkistyksen vasteaika

7 ms (harmaa–harmaa)

Kirkkaus

300 cd/m²

Kontrastisuhde

3000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Videosisääntulosignaali

MHL (HDCP-tuki); 2 HDMI-liitäntää (HDCP-tuki); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)

Tarkkuus

2 560 × 1 440, 60 Hz

Näytä tarkistustaajuus (vaakasuuntaisesti) Enintään 90 kHz
Näytä tarkistustaajuus (pystysuuntaisesti) Enintään 60 Hz
Näytön ominaisuudet

Plug-and-Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; sisäiset kaiuttimet; AMD FreeSync™ -tekniikka

Näytön kääntökulma

Kallistus: -5° – +23°

Liitettävyys

3 USB 2.0-porttia (kaksi muille laitteille, yksi tietokoneelle); äänilähtö

Ympäristötiedot

Elohopeaton LED-taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen

Virtalähde ja tehovaatimukset

Syöttöjännite: 90–265 V 45–66 Hz:n taajuudella; virrankulutus: enintään 97 W, normaali 50 W; valmiustila: 1 W

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A; Näkyvän näytön lävistäjä: 81,28 cm (32 tuumaa); Virrankulutus virta kytkettynä: 41 W; Energiankulutus vuodessa: 60 kWh; Valmiustila: 0,5 W;
Virrankulutus (sammuksissa): 0,5 W; Näytön tarkkuus: 2 560 × 1 440, 60 Hz

Näytön säätömahdollisuudet

Valikko; miinus (-); plus (+) / tulon hallinta; virta

Mitat (lev. x syv. x kork.)

86,16×17,89×52,2 cm jalustan kanssa; 86,16×5,82×43,36 cm ilman jalustaa

Paino

10,7 kg (jalustan kanssa); 9 kg (ilman jalustaa)

Käyttölämpötila

5–35 °C

Käyttökosteus

20–70 % (tiivistymätön)

Säilytyslämpötila

-20–60 °C

Kosteus muulloin kuin käytön aikana

5–95 %

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO-hyväksyntä; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka)

Tuotteen väri

Liitin musta edestä, valkoinen takakansi ja luonnollinen hopeasävy

Takuu

Yhden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Pakkauksen sisältö

Virtajohto (1,9 m), DP-johto (1,8 m), HDMI-johto (1,8 m), CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet), VESA-asennusteline, kaukosäädin

VESA-kiinnike

Kyllä

Tilaustiedot
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