Adatlap

HP ENVY 32 81,28 cm-es (32 hüvelykes)
kijelző Bang & Olufsen hangrendszerrel
Lenyűgöző látvány és
hang. Tökéletes
minőségben mutathatja
be a tartalmakat.
A HP ENVY 32 kijelző egy
lélegzetelállító Quad DH
felbontású monitor, amely a
munkát és a szórakozást is új
szintre emeli. A széles
betekintési szög, a ragyogó
képminőség, a modern,
áramvonalas kialakítás és a
csatlakozók széles kínálata
együttesen egyedülálló,
médiafunkciókkal is
rendelkező kijelzőt alkotnak.

Lenyűgöző látvány
● A 81,28 cm (32”) képátlójú, széles betekintésű szögű képernyőn a 3,6 millió képpontból álló Quad
HD kijelző tökéletes megjelenítést biztosít1. Lenyűgöző. Több magyarázatra nincs szükség.
Kivételesen gazdag hangzásvilág
● A legkorszerűbb Bang & Olufsen-hangzásnak köszönhetően a számítógép hangstúdióvá változik, a
hangok érezhetők, és életre kel az érzékeket felpezsdítő szórakozás. Tökéletes hangzás, a kijelzőre
tervezve.
Feljavítással ellátott csatlakozás
● Számos különböző eszközt, például táblagépeket és telefonokat csatlakoztathat [és tölthet] az
optimalizált feljavítással ellátott MHL-2, HDMI-, USB 2.0- vagy DisplayPort-csatlakozó segítségével a
tökéletes mobil-adatátvitelért.
Nincs akadozás. Nincs szakadozás. Csak játék.
● Vessen véget az ingadozó játékteljesítménynek és a hibás képkockáknak az AMD FreeSync™3
segítségével. Mostantól egyenletes teljesítményt élvezhet, szinte bármekkora képkockasebesség
mellett.
Szolgáltatások:
● Nincs szükség külső hangszórókra a tökéletes hangzásért. A beépített hangszóróknak
köszönhetően a csatlakozást követően a kijelző használatra kész.
● Az életteli részletek szinte bármely megtekintési pozícióból egységes színmegjelenítéssel és
képtisztasággal jelennek meg, a rendkívül széles, 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög
bármely pontjáról4.
● A Display Port-, a HDMI MHL-, az USB 2.0- és a HDMI 2.0-portokkal minden adott az eszközök
egyszerű csatlakoztatásához és a nagyképernyős szórakozáshoz.

1A

HD képminőséghez HD (nagy felbontású) tartalom szükséges. A QHD (Quad High Definition) képminőséghez QHD tartalom szükséges. Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a
tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.
2A HDMI- és DisplayPort-kábelek tartozékok.
3A FreeSync csak DisplayPort-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el.
4A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
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HP ENVY 32 81,28 cm-es (32 hüvelykes) kijelző Bang & Olufsen hangrendszerrel

Képernyőméret

81,28 cm (32 hüvelyk)

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

WVA+

Képponttávolság

0,276 mm

Frissítési válaszidő

7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

1 MHL (HDCP-támogatással); 2 HDMI (HDCP-támogatással); DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Felbontás

2560 x 1440 (60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 90 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 60 Hz

Megjelenítési jellemzők

Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő vezérlők; LED-es háttérvilágítás; Beépített hangszórók; AMD
FreeSync™ technológia

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: –5 és +23° között

Csatlakoztatás

3 USB 2.0 (kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható; egy számítógéphez csatlakoztatható); 1 hangkimenet

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 90–265 V 45–66 Hz-en; Energiafogyasztás: 97 W (maximális), 50 W (jellemző); Készenléti üzemmód: 1 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 81,28 cm (32 hüvelyk); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 41 W; Éves energiafogyasztás: 60 kWh; Készenlét:
0,5 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,5 W; Képernyőfelbontás: 2560 x 1440 (60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü; Mínusz („–”); Plusz („+”) /Bemeneti vezérlés; Bekapcsológomb

Méretek (sz x mé x ma)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (állvánnyal); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (állvány nélkül)

Súly

10,7 kg (állvánnyal); 9 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5–35°C

Működési páratartalom tartomány

20–70% (nem lecsapódó)

Tárolási hőmérséklet tartomány

–20 °C és 60 °C között

Nyugalmi páratartalom-tartomány

5–95%

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO tanúsítvány; EPA; ISC: VCCI; FCC; Tajvan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership – csak
Észak-Amerika
Termékszín

Elöl koromfekete, a hátsó borítás fehér és természetes ezüst

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

A csomag tartalma

Váltóáramú tápkábel (1,9 m), DP-kábel (1,8 m), HDMI-kábel (1,8 m), CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat), VESA rögzítőkeret,
távirányító

VESA rögzítő

Van

Rendelési tudnivalók

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

A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az
egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia
érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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