Karta produktu

Monitor multimedialny HP ENVY 32 o
przekątnej 81,28 cm (32") z systemem
dźwięku firmy Bang & Olufsen
Doskonałe połączenie
wysokiej jakości obrazu i
dźwięku. Prezentuje treści w
sposób, który robi wrażenie.
HP ENVY 32 to monitor
multimedialny Quad HD, który
robi ogromne wrażenie i
przenosi użytkownika na
nowy poziom pracy i rozrywki.
Szeroki kąt wyświetlania,
wyraziste detale, nowoczesne
wzornictwo i duża liczba
portów zapewniają unikatowe
połączenie zaawansowanej
technologii wyświetlania z
multimedialnością.

Znakomity obraz
● Szerokokątny ekran monitora Quad HD o przekątnej 81,28 cm (32") zapewnia pełne wykorzystanie
rozdzielczości 3,6 miliona pikseli1. Wow! Czy trzeba dodawać coś jeszcze?
Niezwykle bogaty dźwięk
● Zaawansowany system dźwięku firmy Bang & Olufsen zmieni Twój komputer w scenę koncertową i
pobudzi Twoje zmysły dźwiękiem, który naprawdę można poczuć. Zaprojektowany z myślą o
doskonałym dźwięku z monitora.
Lepsza łączność
● Możliwość podłączenia [i ładowania] szerokiego zakresu urządzeń takich jak tablety i telefony przez
port MHL2, HDMI, USB 2.0 lub DisplayPort, z optymalnym skalowaniem zapewniającym płynną
transmisję strumieniową.
Bez zacinania obrazu. Bez szarpania. Po prostu bezproblemowe granie.
● Skończ z niestabilną grą i wadliwymi klatkami dzięki technologii AMD FreeSync™3. Teraz możesz
cieszyć się dużą wydajnością z niemal dowolną liczbą klatek na sekundę.
Obejmuje:
● Nie ma konieczności zakupu głośników zewnętrznych, aby cieszyć się doskonałym dźwiękiem.
Dzięki wbudowanym głośnikom ten monitor jest zawsze gotowy do pracy po podłączeniu.
● Dokładne detale z niemal każdej pozycji, realistyczne barwy i wyrazisty obraz podczas patrzenia
pod kątem nawet 178° w pionie i w poziomie4.
● Porty Display Port, HDMI MHL, USB 2.0 i HDMI 2.0 zapewniają łatwe podłączanie urządzeń i
rozrywkę na dużym ekranie.

Wyświetlanie obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymaga treści w wysokiej rozdzielczości. Wyświetlanie obrazów w rozdzielczości QHD wymaga treści w rozdzielczości QHD. Wszystkie parametry techniczne
odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywiste parametry mogą się różnić.
2 Przewody HDMI i DisplayPort w zestawie.
3 Technologia FreeSync jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do portu DisplayPort.
4 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
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Wielkość wyświetlacza

81,28 cm (32")

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

WVA+

Wielkość piksela

0,276 mm

Czas odświeżania

7 ms (od szarości do szarości)

Jasność

300 cd/m²

Współczynnik kontrastu

3000:1 statyczny; 10000000:1 dynamiczny

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

1 port MHL (z obsługą HDCP); 2 porty HDMI (z obsługą HDCP); Port DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP)

Rozdzielczość

2560 × 1440 przy 60 Hz

Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)

Maks. 90 kHz

Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)

Maks. 60 Hz

Funkcje wyświetlacza

Plug and Play; Powłoka antyrefleksyjna; Konfiguracja przez użytkownika; Wybór języka; Menu ekranowe; Podświetlenie LED; Wbudowane głośniki; Technologia AMD
FreeSync™

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +23°

Sieci i łączność

3 porty USB 2.0 (dwa wejściowe, jeden wyjściowy); 1 wyjście audio

Parametry środowiskowe

Podświetlenie LED niezawierające rtęci; Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu

Zasilacz i wymagania zasilania

Napięcie wejściowe: 90-265 V pr. zm. przy 45–66 Hz; Pobór mocy: maks. 97 W, w typowych warunkach 50 W; Tryb gotowości: 1 W

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A; Przekątna widocznego ekranu: 81,28 cm (32"); Pobór mocy włączonego urządzenia: 41 W; Roczne zużycie energii: 60 kWh;
Oczekiwanie: 0,5 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,5 W; Rozdzielczość ekranu: 2560 × 1440 przy 60 Hz

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Menu; Minus („-”); Plus („+”) / wejście sterowania; Zasilanie

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (z podstawą); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (bez podstawy)

Waga

10,7 kg (z podstawą); 9 kg (bez podstawy)

Zakres tempretatur pracy

Od 5 do 35° C

Zakres wilgotności podczas pracy

20–70% (bez kondensacji)

Zakres temperatur w czasie pracy

-20° – 60°C

Zakres wilgotności po wyłączeniu

5% – 95%

Certyfikaty i normy

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certyfikat TCO; EPA; ISC: VCCI; FCC; Tajwan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka
Północna

Kolor produktu

Przód w kolorze Jack Black, biała osłona tylna i naturalne srebro

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Przewód zasilający (1,9 m), przewód DP (1,8 m), przewód HDMI (1,8 m), płyta CD (zawiera instrukcję, gwarancję, sterowniki), uchwyt montażowy VESA, pilot

Mocowanie VESA

Tak

Informacje o zamawianiu

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

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych
dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za
błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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