Záznamový list

Monitor HP ENVY 32 81,28 cm (32") Media
Display so zvukom Bang & Olufsen
Displej s veľkolepým
obrazom a zvukom.
Predveďte svoj obsah vo
veľkom.
HP ENVY 32 Media Display je
úžasný monitor s rozlíšením
Quad HD, ktorý posunie
všetku vašu prácu a zábavu
na novú úroveň. Toto
jedinečné spojenie vyspelého
monitora s multimediálnymi
funkciami ponúka širokouhlý a
brilantný obraz, moderný
elegantný dizajn a širokú
škálu portov na pripojenie.

Úžasný obraz
● Na širokouhlú obrazovku s uhlopriečkou 81,28 cm (32") sa bez problémov zmestí všetkých 3,6
milióna pixlov displeja s rozlíšením Quad HD1. Úžasné. Nič viac netreba dodávať.
Výnimočne bohatý zvukový zážitok
● Špičkový zvuk od spoločnosti Bang & Olufsen zmení váš počítač na hudobné pódium, ktoré rozprúdi
zábavu a prebudí vaše zmysly zvukom, ktorý bude cítiť. Táto technológia je navrhnutá na
dosiahnutie dokonalého zvuku na počítači.
Luxusná konektivita
● K portu MHL2, HDMI, USB 2.0 alebo DisplayPort môžete pripojiť rôzne zariadenia, ako sú napríklad
tablety a telefóny, nabíjať ich a streamovať z nich obsah s optimalizovanou funkciou zvýšenia
rozlíšenia.
Žiadne sekanie. Žiadne trhanie. Len hranie.
● Zabudnite na sekanie a vynechané snímky v hrách s technológiou AMD FreeSync™3. Teraz si môžete
vychutnávať plynulý výkon pri prakticky ľubovoľnej snímkovej frekvencii.
Funkcie:
● Aby ste získali skvelý zvuk, nemusíte si kupovať externé reproduktory. S integrovanými
reproduktormi je tento displej pripravený na prehrávanie ihneď po pripojení.
● Živé detaily viditeľné prakticky odkiaľkoľvek s konzistentnými farbami a čistým obrazom v celom
ultraširokom pozorovacom uhle 178° v horizontálnom aj vertikálnom smere.4
● Vďaka portom Display Port, HDMI MHL, USB 2.0 a HDMI 2.0 budete mať k dispozícii všetky rozhrania
na jednoduché pripojenie zariadení a vychutnávanie si zábavy na veľkej obrazovke.

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení HD (High Definition) je potrebný obsah s rozlíšením HD. Na zobrazenie obrazu v rozlíšení QHD (Quad High Definition) je potrebný obsah s rozlíšením QHD. Všetky špecifikácie výkonu
predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia komponentov HP; skutočný výkon môže byť vyšší alebo nižší.
2 Káble HDMI a DisplayPort sú súčasťou balenia.
3 Technológia FreeSync je k dispozícii len pri pripojení k portu Display.
4 Na zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD).
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Záznamový list

Monitor HP ENVY 32 81,28 cm (32") Media Display so zvukom Bang & Olufsen

Veľkosť obrazovky

81,28 cm (32")

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

WVA+

Veľkosť pixelu

0,276 mm

Obnovovací čas odozvy

7 ms sivá – sivá

Jas

300 cd/m²

Pomer kontrastu

3000:1 staticky; 10000000:1 dynamický

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Signál vstupu videa

1 port MHL (s podporou HDCP); 2 porty HDMI (s podporou HDCP); 2 porty DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Rozlíšenie

2560 x 1440 pri 60 Hz

Zobraziť frekvenciu skenovania
(horizontálnu)

do 90 kHz

Zobraziť frekvenciu skenovania (vertikálnu) do 60 Hz
Charakteristika displeja

Plug and Play; Antireflexný povrch; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED; Integrované reproduktory; Technológia
AMD FreeSync™

Uhol otočenia obrazovky

Náklon: -5 až +23°

Konektivita

3 porty USB 2.0 (dva vstupné; jeden výstupný); 1 zvukový výstup

Environmentálne parametre

podsvietenie LED bez obsahu ortuti; sklo displeja bez obsahu arzénu; nízky obsah halogenidov

Zdroj napájania a požiadavky na napájanie

Vstupné napätie: 90 – 265 V (striedavý prúd) pri 45 – 66 Hz; Spotreba energie: 97 W (max.), 50 W (typ.); Pohotovostný režim: 1 W

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 81,28 cm (32"); Spotreba energie v zapnutom režime: 41 W; Ročná spotreba energie: 60 kWh;
Pohotovostný režim: 0,5 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,5 W; Rozlíšenie obrazovky: 2560 x 1440 pri 60 Hz

Možnosti ovládania displeja

Ponuka; Mínus (-); Plus (+)/ovládanie vstupu; Napájanie

Rozmery (š x h x v)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (so stojanom); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (bez stojana)

Hmotnosť

10,7 kg (so stojanom); 9 kg (bez stojana)

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5° až 35° C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 až 70 % (bez kondenzácie)
Rozsah skladovacích teplôt

-20 ° – 60 °C

Vlhkosť mimo prevádzkového rozsahu

5 % – 95 %

Certifikáty a povolenia

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certifikácia TCO; EPA; ISC: VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership (len Severná
Amerika)

Farba produktu

Čierna predná strana, biely zadný kryt a strieborná farba

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel (1,9 m), kábel DP (1,8 m), kábel HDMI (1,8 m), disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače), montážna konzola VESA, diaľkový
ovládač

Montážny systém VESA

Áno

Informácie o objednávaní

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 sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
október 2015

