Dataark

OMEN-skærme fra HP på 32"

Gigantiske visninger.
Dominerende sejre.
Dette er gaming af den
fedeste slags. Nyd dine sejre
med en utrolig imponerende
visuel oplevelse, som kun er
dit gamingrig værdigt. Med et
enormt panel og
imponerende detaljer i QHD
ser hver sejr lige så godt ud,
som den føles.
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Stærke tal giver stærkere spil
● Når du skruer op for grafikindstillingerne, skal alle detaljer med. Det enorme QHD-panel håndterer
77 % flere pixels end standard FHD-skærme.2
Hvert millisekund er vigtigt
● Finpuds dine reflekser og vær hurtigere end dine fjender. Med en svartid på 5 ms3 og en
opdateringshastighed på 75 Hz er udtværing og sløring ved bevægelse helt elimineret, så du kan
reagere omgående på det, der vises på skærmen.
AMD FreeSync™ -certificeret
● Få den mest flydende og responsive spiloplevelse. Ved at synkronisere opdateringshastigheden med
din GPU, sikrer AMD FreeSync4, at der aldrig mere er forsinkelser eller forskudte skærmbilleder.
Fremhævede funktioner
● Strålende detaljer og fængende detaljegrad. Få det hele med takket være den uforglemmelige
billedkvalitet fra en skærmopløsning på 2560 x 1440 pixel.1
● Oplev levende detaljer fra stort set alle vinkler – med ensartede farver og skarpe billeder i hele den
utrolige synsvinkel på 178° – både vandret og lodret.
● Med nem og bekvem adgang til alle portene kan du enkelt og hurtigt oprette forbindelse til
skærmen.
● Få alt, hvad du har brug for, i én og samme elegante pakke. Med kun én tilslutning til væggen er du
fri for rod med ledninger. Slankt design giver dig mere plads til en bedre computeroplevelse.

Der kræves Quad HD-indhold (QHD) for at kunne se billeder i Quad HD.
Baseret på samme størrelse skærm og pixeltæthed. Der kræves QHD-indhold (Quad High Definition) for at kunne se QHD-billeder.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
4 FreeSync™ kan kun bruges med forbindelse til en DisplayPort.
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OMEN-skærme fra HP på 32"

Skærmstørrelse

81,28 cm (32")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

WVA+

Pixel pitch

0,276 mm

Opdateringstid

5 ms (til/fra)

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

2 HDMI (med HDCP-understøttelse); DisplayPort 1.2 (med HDCP-understøttelse)

Opløsning

2560 x 1440 ved 60Hz

Visningsscanningsfrekvens (vandret)

Op til 115 kHz

Visningsscanningsfrekvens (lodret)

Op til 75Hz

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; LED-baggrundslys; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktion: -5 til 21°

Tilslutning

3 USB 2.0 (to downstream-porte; én upstream-port)

Miljøspecifikationer

Kviksølvfri lysdiodebagbelysning; Arsenikfrit skærmglas; Lavhalogenholdig

Strømforsyning og energikrav

Indgangsspænding: 100 til 240 V vekselstrøm ved 50 til 60 Hz; Strømforbrug: Maks. 72 W, typisk 54 W; Standbytilstand: < 0,5 W

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A; Synlig skærm målt diagonalt: 81,28 cm (32"); Strømforbrug i tændt tilstand: 41 W; Årligt energiforbrug: 60 kWh; Standby: 0,5 W;
Strømforbrug (tilstanden fra): 0,35 W; Skærmopløsning: 2560 x 1440 ved 60Hz

Skærm - brugerindstillinger

Menu; Plus ("+")/hurtig visning; Minus ("-")/inputstyring; Tænd/sluk

Mål (b x d x h)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (med fod); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (uden fod)

Vægt

9,8 kg (med fod); 8,2 kg (uden fod)

Temperaturområde ved drift

5° C til 35° C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 til 70 % (ikke-kondenserende)

Temperaturområde ved opbevaring

-20°C - 60°C

Fugtighedsinterval ved opbevaring

5 % til 95 %

Certificeringer og overholdelser

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO-certificeret; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; Mexico CoC

Produktfarve

Sort

Garanti

HP's 1-års garanti

Oprindelsesland

Kina

Indhold

Strømledning; DisplayPort-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere); VESA-monteringsadapter

VESA-beslag

Ja

Bestillingsinformation

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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