גיליון נתונים

צג מדיה  HP ENVY 32בגודל  81.28ס"מ
)" (32עם שמע Bang & Olufsen

תצוגה מרהיבה של מראות
וצלילים .הצג לראווה את
התוכן שלך ,ובגדול.

צג המדיה  HP ENVY 32זהו
מסך מדהים ברזולוציית Quad
 HDהמעלה את איכות
העבודה והבידור שלך לגבהים
חדשים .עם זוויות צפייה
רחבות ,תמונות יפהפיות,
עיצוב יעיל ומודרני וקישוריות
יציאות רחבה ,תוכל ליהנות
מחוויה ממכרת של שילוב
ייחודי של תצוגה מתקדמת עם
פונקציונליות של מדיה.

תצוגות מרהיבות
●
מסך בגודל  81.28ס"מ )" (32באלכסון עם זווית צפייה רחבה מאפשר להציג תמונה של  3.6מיליון
פיקסלים על-גבי צג  Quad HDזה .1מדהים .מה עוד אפשר להוסיף?
חוויית שמע עשירה במיוחד
● עיצוב הצליל החדשני  Bang & Olufsenהופך את המחשב שלך לסטודיו הקלטה שבו חוויית הבידור
הופכת למציאותית ומעוררת את החושים עם צליל שניתן להרגיש .מתוכנן לחוויית שמע אמיתית
ומושלמת על-גבי צג.
קישוריות משודרגת
● חבר ]וטען[ מגוון רחב של התקנים כגון מחשבי לוח וטלפונים באמצעות יציאות USB ,HDMI ,2MHL
 2.0או  DisplayPortעם שדרוג ממוטב להזרמה חלקה מהתקנים ניידים.
ללא גמגומים .ללא הפרעות .חווית משחק נטו.
● עם ™AMD FreeSyncנ תוכל לשכוח ממשחקים שנקטעים ומתמונות שנחתכות .3כעת ,תוכל ליהנות
מביצועים זורמים כמעט בכל קצב תמונה.
כולל:
● אין צורך לרכוש רמקולים חיצוניים לחוויית שמע מעולה .צג זה מוכן לפעולה מיד לאחר החיבור הודות
לרמקולים משולבים.
●
הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום ,עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות
צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של 4.178°
● עם יציאות  USB 2.0 ,HDMI MHL ,Display Portו HDMI 2.0-תקבל את כל היציאות הדרושות לך
כדי לחבר את ההתקן לחוויית בידור סוחפת.

 1דרוש תוכן ) HDחדות גבוהה( כדי להציג תמונות  HD. 2דרוש תוכן ) QHDרזולוציית  (QHDכדי להציג תמונות  .QHDכל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של ;HP
הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 2כבלי  HDMIו DisplayPort-כלולים.
 FreeSync 3זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת .Display
] [4דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגת תמונות בחדות גבוהה.
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גודל תצוגה

 81.28ס"מ )"(32

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

WVA+

Pixel pitch

 0.276מ"מ

זמן תגובה לרענון

 7 msאפור לאפור

בהירות

300 cd/m²

יחס ניגודיות

 3,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

יציאת ) MHLעם תמיכת  2 ;(HDCPיציאות ) HDMIעם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP

רזולוציה

 1,440 x 2,560ב -60הרץ

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 90 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  60הרץ

מאפייני תצוגה

הכנס-הפעל; ציפוי נגד בוהק; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש; בחירת שפה; פקדים על-גבי המסך; נוריות  LEDאחוריות; רמקולים משולבים; טכנולוגיית ™AMD FreeSync

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5 :עד +23°

קישוריות

 3יציאות ) USB 2.0שתי יציאות  ;downstreamיציאת  upstreamאחת(; יציאת שמע

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה -26590 :וולט  ACב -45-66הרץ; צריכת חשמל 97 :ואט לכל היותר 50 ,ואט אופייני; מצב המתנה 1 :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 81.28 :ס"מ )" ;(32צריכת חשמל במצב פועל 41 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 60 :קילו וואט/שעה; מצב המתנה0.5 :
וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.5 :וואט; רזולוציית מסך 1,440 x 2,560 :ב -60הרץ

אפשרויות בקרת משתמש במסך

תפריט; מינוס )" ;("-פלוס )"/ ("+בקרת קלט; הפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 52.2 x 17.89 x 86.16ס"מ )עם מעמד(;  43.36 x 5.82 x 86.16ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 10.7ק"ג )עם מעמד(;  9ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 5°עד  35°צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

 20%עד ) 70%ללא עיבוי(

טווח טמפרטורת אחסון

 60° - -20°צלזיוס

טווח לחות לא בפעולה

95% - 5%

אישורים ותאימות

 ;CCC; CEL; CECP; SEPA ;CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-Sאישור  ;VCCI; FCC :ISC ;EPA ;TCOטיוואןSmartWay Transport ;BSMI; ISO9241-307 :
 - Partnershipצפון אפריקה בלבד

צבע מוצר

 Jack blackבחזית ,מכסה אחורי לבן וכסף טבעי

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

תכולת אריזה

כבל מתח  1.9) ACמ'( ,כבל  1.8) DPמ'( ,כבל  1.8) HDMIמ'() CD ,כולל מדריך למשתמש ,תעודת אחריות ,מנהלי התקן( ,תושבת לתלייה של  ,VESAשלט-רחוק

מתקן תלייה VESA

כן

מידע להזמנה
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