Datasheet

HP ENVY 32-inch (81,28-cm) Media Display
met Bang & Olufsen
Een fantastisch scherm
met een bijzonder geluid.
Zo laat je je werk op
unieke wijze zien.
Het HP ENVY 32 Media Display
is een unieke Quad-HD
monitor die een nieuwe
standaard zet voor werk en
entertainment. Dit
adembenemend fraaie en
geavanceerde scherm biedt
mediafunctionaliteit, brede
inkijkhoeken, een briljante
weergave, een modern
gestroomlijnd ontwerp en
heel veel poorten.

Sublieme beelden
● Op het 32-inch (81,28-cm) diagonale scherm met brede inkijkhoeken zijn alle 3,6 miljoen pixels van
dit Quad-HD-scherm zichtbaar1. Wow! Wat is daar nog aan toe te voegen?
Een uitzonderlijk rijk geluid
● Het adembenemende geluid van Bang & Olufsen brengt entertainment op je pc tot leven zodat het
bijna tastbaar wordt. Creëert perfect geluid op een scherm.
Uitgebreide connectiviteit
● Je kunt een groot aantal devices zoals tablets en telefoons aansluiten [en opladen] via MHL2, HDMI,
USB 2.0 of DisplayPort, met geoptimaliseerde upscaling om razendsnel mobiel te streamen.
Geen horten of stoten. Geen haperingen. Gewoon gamen.
● AMD FreeSync™ maakt een einde aan haperende games en gebroken frames3. Je bent bij vrijwel
iedere framesnelheid verzekerd van snelle prestaties.
Pluspunten:
● Voor een goed geluid hoef je geen externe luidsprekers aan te schaffen. Dit scherm met
ingebouwde luidsprekers is direct na aansluiting gebruiksklaar.
● Dankzij de brede horizontale en verticale inkijkhoeken van 178° kun je vanuit elke hoek genieten van
de schitterende details, de consistente kleuren en de hoge helderheid.4
● Met DisplayPort-, HDMI MHL, USB 2.0 en HDMI 2.0 heb je alle poorten die nodig zijn om je device aan
te sluiten en entertainment op een groot scherm te beleven.

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden. Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de weergave van QHD-beelden. Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde
specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
2 HDMI- en DisplayPort-kabels zijn inbegrepen.
3 FreeSync is alleen beschikbaar bij aansluiting op DisplayPort.
4 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
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HP ENVY 32-inch (81,28-cm) Media Display met Bang & Olufsen

Schermformaat

32 inch (81,28 cm)

Aspectratio

16:9

Type scherm

WVA+

Pixelgrootte

0,276 mm

Refresh responstijd

7 ms grijs naar grijs

Helderheid

300 cd/m²

Contrastverhouding

3000:1 statisch; 10.000.000:1 dynamisch

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Video-ingangssignaal

1 MHL (met HDCP-ondersteuning); 2 HDMI (met HDCP-ondersteuning); DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning)

Resolutie

2560 x 1440 bij 60 Hz

Scanfrequentie scherm (horizontaal)

Tot 90 kHz

Scanfrequentie scherm (verticaal)

Tot 60 Hz

Schermkenmerken

Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op scherm; LED-backlight; Ingebouwde luidsprekers; AMD
FreeSync™-technologie

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +23°

Interface mogelijkheden

3 USB 2.0 (twee downstream; een upstream); 1 audio-uitgang

Omgevingsspecificaties

Kwikvrij LED-backlit scherm; Arseenvrij schermglas; Laag-halogeen

Voeding en voedingseisen

Ingangsspanning: 90 tot 265 V bij 45 tot 66 Hz; Stroomverbruik: Max 97 Watt, gem 50 Watt; Standbymodus: 1 W

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A; Schermgebied, diagonaal: 32 inch (81,28 cm); Stroomverbruik in modus Aan: 41 W; Jaarlijks stroomverbruik: 60 kWu; Stand-by: 0,5 W;
Stroomverbruik (stand-by): 0,5 W; Schermresolutie: 2560 x 1440 bij 60 Hz

Gebruikersinstellingen van het scherm

Menu; Min (-); Plus (+) /invoerknop; Aan-uitknop

Afmetingen (b x d x h)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (met voet); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (zonder voet)

Gewicht

10,7 kg (met voet); 9 kg (zonder voet)

Temperatuur bij gebruik

5 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20% tot 70% (niet-condenserend)

Temperatuur bij opslag

-20 tot 60 °C

Luchtvochtigheid, bij opslag

5 tot 95%

Certificeringen en compatibiliteit

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TÜV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO-gecertificeerd; EPA; ISC: VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership, alleen NA

Productkleur

Jack Black voorzijde, witte achterzijde en Natural Silver

Garantie

Drie jaar op onderdelen en reparatie-arbeid (bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing)

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer (1,9 m), DP-kabel (1,8 m), HDMI-kabel (1,8 m), cd (met handleiding, garantie, drivers), VESA-Montagebeugel, afstandsbediening

Vesa-montage

Ja

Bestelinfo
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
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