Specifikace

Monitory HP OMEN 32

Masivní zobrazení.
Dominantní vítězství.
To je hraní na samé hranici
možností. Vychutnejte si své
těžce vybojované vítězství s
poutavým monitorem, jenž je
skvělým doplňkem vaší
bojové stanice. Počínaje
masivním panelem a konče
neuvěřitelnými detaily
rozlišení QHD – každé
vybojované vítězství vypadá
stejně dobře jako pocit z něj.
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Síla v číslech
● Když zvýšíte nastavení na maximum, neunikne vám žádný detail. Ohromující panel QHD zobrazuje
neuvěřitelné detaily díky o 77 % vyššímu počtu pixelů než u standardních displejů Full HD.2
Na každé milisekundě záleží
● Zdokonalte své reflexy a buďte o krok napřed před svými nepřáteli. S dobou odezvy 5 ms3 a
obnovovací frekvencí 75 Hz můžete zapomenout na rozmazaný obraz s trhavými pohyby a
neprodleně reagovat na aktuální dění na obrazovce.
Certifikace AMD FreeSync™
● Rozdíl uvidíte a pocítíte v podobě plynulého hraní s okamžitou odezvou. Technologie AMD FreeSync4
synchronizuje obnovovací frekvenci s grafickým procesorem, takže zasekávání, prodlevy a trhání
obrazu budou minulostí.
Funkce
● Dokonalé detaily a úchvatná ostrost obrazu. To vše plus nezapomenutelná kvalita obrazu na displeji
s rozlišením 2 560 x 1 440.1
● Živé detaily prakticky z jakékoli pozice s konzistentním podáním barev a čistým zobrazením v celém
spektru mimořádně širokých vodorovných a svislých pozorovacích úhlů o velikosti 178°.
● Dobře přístupné porty umožňují rychlé a snadné připojení zařízení k vašemu monitoru.
● Získejte vše potřebné v jednom elegantním balení. Díky jedinému kabelovému připojení
nepotřebujete nevzhlednou změť kabelů. Tenká konstrukce přináší více místa pro lepší využití
vašeho pracovního prostředí.

QHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (QHD).
Na základě stejné velikosti monitoru a hustoty obrazových pixelů. QHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (QHD).
Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje, které společnosti HP poskytli výrobci součástí; skutečný výkon zařízení se může lišit.
4 FreeSync™ je k dispozici pouze při připojení k portu DisplayPort.
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Specifikace

Monitory HP OMEN 32

Velikost monitoru

81,28 cm (32")

Poměr stran

16:9

Typ monitoru

WVA+

Rozteč pixelů

0,276 mm

Doba odezvy

5 ms (zap/vyp)

Jas

300 cd/m²

Kontrastní poměr

3 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický

Úhel zobrazení

178° vodorovně; 178° svisle

Signál videovstupu

2 porty HDMI (s podporou HDCP); Port DisplayPort 1.2 (s podporou HDCP)

Rozlišení

2 560 x 1 440 při 60 Hz

Zobrazit interval prověřování
(horizontálně)

Až 115 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)

Až 75 Hz

Funkce displeje

Antireflexní filtr; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Funkce mechanického zabezpečení

Připraveno pro bezpečnostní zámek (zámek se prodává samostatně)

Nastavitelný úhel monitoru

Náklon: -5 až +21°

Možnosti připojení

3 porty USB 2.0 (dva vstupní; jeden výstupní)

Parametry prostředí

Podsvícení LED bez obsahu rtuti; Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů

Napájení a požadavky na napájení

Vstupní napětí: 100–240 V AC při 50–60 Hz; Spotřeba energie: max. 72 W, typická 54 W; Pohotovostní režim: <0,5 W

Účinnost napájení

Třída energetické účinnosti: A; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 81,28 cm (32"); Spotřeba energie při zapnutém režimu: 41 W; Roční spotřeba energie: 60 kWh; Pohotovostní
režim: 0,50 W; Spotřeba energie (vypnuto): 0,35 W; Rozlišení obrazovky: 2 560 x 1 440 při 60 Hz

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem

Nabídka; Plus („+“)/rychlý náhled; Mínus („-“)/ovládání vstupů; Napájení

Rozměry (š x h x v)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (s podstavcem); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (bez podstavce)

Hmotnost

9,8 kg (s podstavcem); 8,2 kg (bez podstavce)

Rozsah provozních teplot

5 až 35 °C

Rozsah provozní vlhkosti

20 až 70 % (nekondenzující)

Rozsah skladovacích teplot

-20°C - 60°C

Rozsah vlhkosti mimo provoz

5–95 %

Certifikace a normy

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certifikace TCO; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tchaj-wan: BSMI; ISO9241-307; CoC (Mexiko)

Barva produktu

Černá

Záruka

2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Země původu

Čína

Obsah krabice

Napájecí kabel (AC); Kabel DisplayPort; Disk CD (obsahuje uživatelskou příručku, záruční informace, ovladače); Montážní adaptér VESA

Držák VESA

Ano

Informace o objednávce

W9S97AA#A2N: 190780549520; W9S97AA#ABB: 889899706954; W9S97AA#ABT: 190780549483; W9S97AA#ABU: 190780549452; W9S97AA#ABV: 190780549506;
W9S97AA#ABY: 190780549476; W9S97AA#ACQ: 190780549490; W9S97AA#UUG: 190780549513; W9S97AA#UUZ: 190780549469
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