Podatkovni list

Prikazovalnik predstavnosti HP ENVY 32 z
diagonalo 81,28 cm (32 palcev) in zvokom
Bang & Olufsen
Epski prikaz slike in
zvoka. Ponosno
razkazujte svoje stvari.
Prikazovalnik predstavnosti
HP ENVY 32 je osupljiv
monitor z ločljivostjo Quad
HD, ki vaše delo in zabavo
popelje v nove višave.
Možnost širokokotnega
ogleda, jasne slike, sodobna
oblika in široka paleta
možnosti za povezovanje
omogočajo, da se potopite v
edinstveno mešanico
naprednega zaslona s
predstavnostnimi funkcijami.

Osupljivi pogledi
● Na tem širokokotnem zaslonu z diagonalo 81,28 cm (32 palcev) in ločljivostjo Quad HD1 je preprosto
prikazati vseh 3,6 milijona slikovnih točk. Čudovito. Lahko rečemo še kaj drugega?
Izjemno bogata zvočna izkušnja
● Vrhunski zvok Bang & Olufsen pretvori vaš računalnik v glasbeni studio, v katerem zabava oživi in
prebudi vaše čute z zvokom, ki ga lahko občutite. Oblikovan za izpopolnjen zvok na zaslonu.
Vrhunska povezljivost
● V priključke MHL2, HDMI, USB 2.0 ali DisplayPort z optimiziranim pretvarjanjem vsebine v nizki
ločljivosti v visoko, ki zagotavlja brezhibno mobilno pretakanje, lahko priključite in prek njih polnite
različne naprave, npr. tablične računalnike in telefone.
Brez zatikanja. Brez prekinitev. Samo igranje.
● S tehnologijo AMD FreeSync™3 boste pozabili na počasno predvajanje in prekinjeno prikazovanje v
igrah. Zdaj lahko pri kateri koli hitrosti sličic uživate v brezhibnem delovanju.
Posebnosti:
● Za izkušnjo odličnega zvoka ne potrebujete zunanjih zvočnikov. Ko se boste povezali, bo ta zaslon z
vgrajenimi zvočniki pripravljen za delo.
● Živahne podrobnosti s praktično katerega koli položaja, pri čemer sta barva ter jasnost slike enaki pri
celotnem vodoravnem in navpičnem kotu gledanja v obsegu 178°.4
● Display Port, HDMI MHL, USB 2.0 in HDMI 2.0 so vsi priključki, ki jih potrebujete za preprosto
povezovanje naprave za zabavo na velikem zaslonu.

Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). Za ogled slik v ločljivosti QHD (visoka ločljivost Quad) potrebujete vsebino QHD. Vsi tehnični podatki zmogljivosti predstavljajo običajne tehnične
podatke, ki jih navajajo proizvajalci HP-jevih komponent, dejanska zmogljivost pa je lahko boljša ali slabša.
2 Kabla HDMI in DisplayPort sta priložena.
3 Tehnologija FreeSync je na voljo samo, če uporabljate priključek Display Port.
4 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
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Prikazovalnik predstavnosti HP ENVY 32 z diagonalo 81,28 cm (32 palcev) in zvokom Bang &
Olufsen

Velikost prikaza

81,28 cm (32 palcev)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

WVA+

Razmak slikovnih pik

0,276 mm

Odzivni čas osveževanja

7 ms (iz sive v sivo)

Svetlost

300 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 3000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

1x MHL (s podporo HDCP); 2x HDMI (s podporo HDCP); DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP)

Ločljivost

2560 x 1440 pri 60 Hz

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 90 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 60 Hz
pik
Funkcije zaslona

Plug and Play; zaščita proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski kontrolniki; osvetlitev LED od zadaj; vgrajena zvočnika; tehnologija AMD FreeSync™

Kot premika zaslona

Nagib: od -5 do +23°

Povezovanje

3 priključki USB 2.0 (dva za priklop v računalnik; eden pa priklop v napravo); 1 izhod za zvok

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 90–265 V izmeničnega toka pri 45–66 Hz; poraba energije: največ 97 W, običajno 50 W; stanje pripravljenosti: 1 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 81,28 cm (32 palcev); Poraba energije med delovanjem: 41 W; Letna poraba energije: 60 kWh; V
pripravljenosti: 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,5 W; Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 pri 60 Hz

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Meni; minus (»–«); plus (»+«)/kontrolnik vnosa; vklop/izklop

Mere (š x g x v)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (s stojalom); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (brez stojala)

Teža

10,7 kg (s stojalom); 9 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

Od 20 do 70 % (brez kondenzacije)

Obseg temperature pri skladiščenju

od –20 do 60 °C

Priporočena vlažnost za mirovanje

od 5 do 95 %

Certifikati in skladnost

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; potrdilo TCO; EPA; ISC: VCCI; FCC; Tajvan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership – samo v Severni
Ameriki

Barva izdelka

Črna sprednja stran, bela in kovinsko srebrna zadnja stran

Garancija

1-letna HP-jeva komercialna garancija

Vsebina škatle

Napajalni kabel za izmenični tok (1,9 m), kabel DP (1,8 m), kabel HDMI (1,8 m), CD (vključuje Uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike), montažni nosilec VESA,
daljinski upravljalnik

Nosilec VESA

Da

Informacije o naročanju

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
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