Veri sayfası

HP ENVY 32 81,28 cm (32") Bang & Olufsen
özellikli Medya Ekranı
Görüntüyle sesin epik
birleşimi. Hünerlerinizi
sergileyin.
HP ENVY 32 Medya Ekranı,
tüm iş ve eğlence sınırlarınızı
üst düzeye çıkaran olağanüstü
bir Quad HD monitördür.
Geniş görüntüleme açısı,
parlak görüntüler, modern
pürüzsüz tasarım ve geniş
bağlantı noktası çeşitliliğiyle
medya işlevlerine sahip olan
bu eşsiz ve gelişmiş ekranda
kendinizi kaybedeceksiniz.

Çarpıcı görüntüler
● 81,28 cm (32") diyagonal geniş görüntüleme açısına sahip bu Quad HD ekranda1 3,6 milyon pikselin
tamamını görebilirsiniz. Vay canına. Başka ne söylenebilir ki?
Son derece zengin bir ses deneyimi
● Son teknoloji Bang & Olufsen Ses Sistemi, derinden hissedebildiğiniz ses sayesinde bilgisayarınızı
tüm duyularınıza hitap edecek şekilde dolu dolu eğlence sunan bir ses stüdyosuna dönüştürür.
Ekrandan kusursuz ses elde etmek için tasarlanmıştır.
Daha iyi bağlantı özellikleri
● Kusursuz mobil akış için en iyi bağlantıyı sağlayan MHL2, HDMI, USB 2.0 ve DisplayPort bağlantı
noktalarına tabletler ve telefonlar gibi çok çeşitli aygıtları bağlayabilir [ve şarj edebilirsiniz].
Takılma yok. Bozulma yok. Sadece oyun var.
● AMD FreeSync™ 3 ile oyunlarda takılmaya ve görüntü bozulmasına son verin. Artık her türlü kare
hızında akıcı performansın keyfini çıkarabilirsiniz.
Özellikler:
● Mükemmel ses için harici hoparlör satın almanıza gerek yok. Tümleşik hoparlörlere sahip bu ekran,
size bağlanır bağlanmaz çalışmaya hazırdır.
● Son derece geniş 178° yatay ve dikey görüntüleme açılarında muhafaza edilen tutarlı renkler ve
görüntü netliğiyle, neredeyse her konumdan canlı detaylar elde edin.4
● DisplayPort, HDMI MHL, USB 2.0 ve HDMI 2.0 ile, aygıtınızı büyük ekran eğlence için bağlamanız için
gerekli tüm bağlantı noktalarına sahip olacaksınız.

HD görüntüleri görüntüleyebilmek için HD (Yüksel Çözünürlüklü) içerik gerekir. QHD görüntüleri görüntüleyebilmek için QHD (Dört Yüksek Çözünürlüklü) içerik gerekir. Tüm performans belirtimleri HPʼnin bileşen
üreticileri tarafından sağlanan genel belirtimleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
2 HDMI ve DisplayPort kabloları dahildir.
3 FreeSync yalnızca DisplayPort bağlantı noktasıyla kullanılabilir.
4 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlüklü (HD) içerik gereklidir.
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Ekran boyutu

81,28 cm (32 inç)

En boy oranı

16:9

Ekran türü

WVA+

Piksel

0,276 mm

Yenileme yanıt süresi

7 ms griden griye

Parklaklık

300 g/m²

Kontrast oranı

3000:1 statik; 10000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

1 MHL (HDCP desteği ile); 2 HDMI (HDCP desteği ile); DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Çözünürlük

60 Hzʼde 2560 x 1440

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

90 kHz'ye kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

60 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Tak Çalıştır; Yansımasız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydınlatma; Tümleşik hoparlörler; AMD FreeSync™ Teknolojisi

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +23°

Bağlanabilirlik

3 USB 2.0 (iki alt akım; bir üst akım); 1 ses çıkışı

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatma; Arsenik İçermeyen Ekran Camı; Düşük Halojen

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 45-66 Hzʼde 90-265 VAC; Güç tüketimi: 97 W maksimum, 50 W tipik; Bekleme modu: 1 W

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A; Görünür ekran diyagonal: 81,28 cm (32 inç); Açık modda güç tüketimi: 41 W; Yıllık enerji tüketimi: 60 kWh; Bekleme: 0,5 W; Güç tüketimi (kapalı
modda): 0,5 W; Ekran çözünürlüğü: 60 Hzʼde 2560 x 1440

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü; Eksi ("-"); Artı ("+") / Giriş Denetimi; Güç

Boyutları (e x d x y)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (sehpayla birlikte); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (sehpasız)

Ağırlık

10,7 kg (ayaklı); 9 kg (ayaksız)

Çalıştırma Isısı

5° - 35° C

Çalıştırma Nemi

%20 - %70 (yoğuşmasız)

Depolama Isısı

-20° - 60°C

Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı

%5 - %95

Sertifikalar ve uyumluluklar

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Sertifikalı; EPA; ISC: VCCI; FCC; Tayvan: BSMI; ISO9241-307; SmartWay Transport Partnership - Yalnızca Kuzey
Amerika

Ürün rengi

Siyah ön taraf, beyaz ve gümüş rengi arka kapak

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu (1,9 m), DP kablosu (1,8 m), HDMI kablosu (1,8 m), CD (Kullanım Kılavuzu, garanti, sürücüler içerir), VESA montaj bağlantı parçası, uzaktan kumanda

VESA montaj

Evet

Sipariş bilgileri

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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