Adatlap

OMEN by HP 32 kijelzők

Lenyűgöző látvány.
Lehengerlő győzelmek.
Ez a tökélyre fejlesztett
játékélmény. Élvezze a
nehezen megszerzett
győzelem ízét a
számítógépéhez méltó
káprázatos látványvilágnak
köszönhetően. A rendkívül
nagy méretű panelnek és a
lenyűgöző QHD
képminőségnek
köszönhetően minden
győzelem legalább annyira
látványos, mint amennyire
élvezetes.
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A számok ereje
● Ha magasabbra állítja a beállításokat, semmilyen részletről sem marad le. A hatalmas QHD panel
hihetetlen részletgazdagságot nyújt, mivel 77%-kal több képpontot képes megjeleníteni, mint a
szokásos Full HD kijelzők.2
Minden ezredmásodperc számít
● Tökéletesítse reflexeit, és kerüljön előnybe ellenfeleivel szemben. Az 5 ezredmásodperces
válaszidő3 és a 75 Hz-es frissítési gyakoriság meggátolja a kenődést és az elmosódást, így azonnal
reagálhat a képernyőn megjelenő eseményekre.
AMD FreeSync™ tanúsítvány
● A különbség jól látható és érezhető a folytonos, rövid válaszidejű játékélmény során. A frissítési
gyakoriságot a GPU-val szinkronizáló AMD FreeSync4 technológiának köszönhetően a képernyő
akadozása, a bemeneti késleltetés és a szaggatás a múlté.
Szolgáltatások
● Ragyogó részletek és magával ragadó képminőség. A 2560 x 1440 felbontású kijelző lenyűgöző
képminőségével minden részlet életre kel.1
● Az életteli részletek szinte bármely megtekintési pozícióból egységes színmegjelenítéssel és
képtisztasággal jelennek meg, a rendkívül széles, 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög
bármely pontjáról.
● A könnyen hozzáférhető csatlakozók segítségével a képernyő gyorsan csatlakoztatható, ami
kényelmesebb használatot tesz lehetővé.
● Minden, amire szüksége van, egyetlen elegáns csomagban. Egyetlen fali csatlakozója van, így nincs
kábeltenger. A vékony kivitel nagyobb teret enged a kiváló felhasználói élménynek.
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QHD (Quad High Definition) képminőséghez Quad HD felbontású tartalom szükséges.
méretű monitor és képpontsűrűség mellett. A QHD (Quad High Definition) képminőséghez QHD tartalom szükséges.
működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.
4A FreeSync™ csak DisplayPort-csatlakozóhoz csatlakoztatva érhető el.
2Azonos
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Képernyőméret

81,28 cm (32 hüvelyk)

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

WVA+

Képponttávolság

0,276 mm

Frissítési válaszidő

5 ms be/ki

Fényerő

300 cd/m²

Kontrasztarány

3000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

2 HDMI (HDCP-támogatással); DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással)

Felbontás

2560 x 1440 (60 Hz-en)

Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)

Legfeljebb 115 kHz

Képernyő képfrissítési frekvencia
(függőleges)

Legfeljebb 75 Hz

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Nyelvválasztás; LED-es hátsó megvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)

Képernyő mozgatási szöge

Dönthetőség: –5 és +21° között

Csatlakoztatás

3 USB 2.0 (kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható; egy számítógéphez csatlakoztatható)

Környezeti specifikációk

Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú

Áramellátás és annak előírásai

Bemeneti feszültség: 100–240 V 50–60 Hz-en; Energiafogyasztás: 72 W (maximális), 54 W (jellemző); Készenléti üzemmód: < 0,5 W

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 81,28 cm (32 hüvelyk); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 41 W; Éves energiafogyasztás: 60 kWh; Készenlét:
0,50 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,35 W; Képernyőfelbontás: 2560 x 1440 (60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Menü; Plusz („+”)/Gyorsnézet; Mínusz („-”)/Bemeneti vezérlés; Bekapcsológomb

Méretek (sz x mé x ma)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (állvánnyal); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (állvány nélkül)

Súly

9,8 kg (állvánnyal); 8,2 kg (állvány nélkül)

Működési hőmérséklet tartomány

5–35°C

Működési páratartalom tartomány

20–70% (nem lecsapódó)

Tárolási hőmérséklet tartomány

-20°C - 60°C

Nyugalmi páratartalom-tartomány

5–95%

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO tanúsítvány; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvan: BSMI; ISO9241-307; Mexikó (CoC)
Termékszín

Fekete

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

Gyártó ország

Kína

A csomag tartalma

Váltóáramú tápkábel; DisplayPort-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); VESA-rögzítőadapter

VESA rögzítő

Van

Rendelési tudnivalók

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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