Dataark

HP ENVY medieskjerm på 81,28 cm (32")
med Bang & Olufsen
En episk fremvisning av
bilde og lyd. Vis frem
tingene dine, på en
skikkelig måte.
HP ENVY 32 medieskjerm er
en utrolig Quad HD-skjerm
som løfter arbeid og
underholdning til nye høyder.
Fordyp deg i en enestående
blanding av avansert skjerm
med mediafunksjonalitet,
med bred visningsvinkel,
fantastiske bilder, moderne
strømlinjeformet design og et
bredt utvalg av
kommunikasjonsporter.

Fremragende visning
● Skjermstørrelsen 81,28 cm (32" diagionalt) med bred visningsvinkel gjør det enkelt å vise 3,6
millioner piksler på denne Quad HD-skjermen1. Wow. Er det noe mer å si?
En svært rik lydopplevelse
● Toppmoderne lyddesign fra Bang & Olufsen gjør PC-en til en lydmaskin, som vekker
underholdningen til live og beriker sansene dine med lyd du kan føle. Laget for perfekt lyd fra en
skjerm.
Utvidede tilkoblingsmuligheter
● Koble til [og lad] en rekke enheter, som nettbrett og telefoner, gjennom MHL2, HDMI, USB 2.0 eller
DisplayPort, med optimal oppskalering for feilfri mobilstrømming.
Ingen hakking. Ingen rivning. Bare gaming.
● Få slutt på spill som hakker og ødelagte bilder med AMD FreeSync™3. Nå har du mulighet til å få flyt i
visningen på nesten hvilken som helst bildefrekvens.
Med:
● Det er ikke behov for å kjøpe eksterne høyttalere for å få fantastisk lyd. Denne skjermen er klar til å
brukes så snart du er tilkoblet takket være de integrerte høyttalerne.
● Klare detaljer fra nesten hvilken som helst posisjon, med konsistent farge- og bildeklarhet som
opprettholdes på tvers av de svært brede 178° horisontale og vertikale visningsvinklene.4
● Du får alle portene du trenger for å koble til enheten din og få underholdning på storskjerm, med
DisplayPort, HDMI MHL, USB 2.0 og HDMI 2.0.

HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. QHD-innhold (Quad High Definition) er nødvendig for å vise QHD-bilder. Alle ytelsesspesifikasjoner er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs
komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
2 HDMI- og DisplayPort-kabler er inkludert.
3 FreeSync er kun tilgjengelig når den er koblet til displayporten.
4 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
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Skjermstørrelse

81,28 cm (32")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

WVA+

Bildepunkt per tomme

0,276 mm

Oppdateringsresponstid

7 ms grå til grå

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Videoinngangssignal

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

Oppløsning

2560 x 1440 ved 60 Hz

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 90 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 60 Hz

Skjermfunksjoner

Plug and Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; Integrerte høyttalere; AMD FreeSync™-teknologi

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: - 5 til + 23°

Tilkobling

3 USB 2.0 (to nedstrøms; en oppstrøms); 1 lydutgang

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsspenning: 90–265 V AC ved 45–66 Hz; Strømforbruk: Maks. 97 W, 50 W typisk; Ventemodus: 1W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A; Synlig skjerm diagonalt: 81,28 cm (32"); Strømforbruk i på-modus: 41 W; Årlig energiforbruk: 60 kWh; Inaktiv: 0,5 W; Strømforbruk
(av-modus): 0,5 W; Skjermoppløsning: 2560 x 1440 ved 60 Hz

Skjerm, brukerkontroller

Meny; Minus («-»); Pluss («+») / inngangskontroll; Strøm

Mål (b x d x h)

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

Vekt

10,7 kg (med fot); 9 kg (uten fot)

Temperaturverdier ved drift

5° til 35° C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 70 % (ikke-kondenserende)

Lagringstemperatur

-20–60 °C

Fuktighetsområde når uvirksom

5–95 %

Sertifiseringer og samsvar

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

Produktfarge

Pianosvart forside, hvitt bakdeksel og naturlig sølv

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Innhold i esken

Strømledning (1,9 m), DP-kabel (1,8 m), HDMI-kabel (1,8 m), CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere), VESA-monteringsbrakett, fjernkontroll

VESA-montering

Ja

Bestillingsinformasjon
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