גיליון נתונים

צגי  OMEN 32של HP
תצוגות עצומות .ניצחונות
בלתי מעורערים.

זוהי חוויית משחק פורצת
גבולות .צלול לתוך הניצחון
שנלחמת בשבילו ,עם חוויה
מהפנטת שראויה לתחנת
הקרב שלך .החל מהצג העצום
וכלה בפירוט המרשים של
ה , QHD-כל אתגר שאתה
כובש הוא בעל מראה נהדר
ממש כמו התחושה שלו.
1

יתרון מספרי
●
כאשר אתה קובע את ההגדרות ,אין פרט שלא תשים לב אליו .צג ה QHD-הענק כולל רמת פירוט
קיצונית עם מספר פיקסלים גדול ב -77אחוז לעומת צגי  Full HDרגילים2.
כל אלפית שנייה חשובה
●
השחז את הרפלקסים שלך וצא כשידך על העליונה מול האויבים שלך .זמן התגובה של  5אלפיות
השנייה 3וזמן רענון של  75הרץ מסירים את המריחות וטשטוש התנועה ,כך שבאפשרותך להגיב באופן
מיידי למה שמתרחש על המסך.
מאושר על-ידי ™AMD FreeSync
● ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומיידי .על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה GPU-שלךAMD ,
 4FreeSyncהופך את ההפרעות בתצוגה ,השהיית הקלט והקרעים שמופיעים במסך ,להיסטוריה
עתיקה.
כולל
●
פרטים מרהיבים וחדות מעוררת התפעלות .קבל את כל היתרונות הללו עם איכות התמונה הבלתי
נשכחת של צג ברזולוציה של 1.2,560 x 1,440
●
הבחן בפרטים מלאי חיים כמעט מכל מיקום ,עם צבעים אחידים ובהירות תמונה הנשמרת בזוויות
צפייה אופקיות ואנכיות רחבות במיוחד של .178°
●
התחבר במהירות למסך בעזרת גישה קלה ופשוטה לכל היציאות לקבלת חוויה נוחה יותר.
● קבל את כל הדרוש לך באריזה אלגנטית אחת .חיבור אחד בלבד לקיר מונע סרבול של כבלים .עיצוב
דק מעניק לך מקום נוסף לחוויית מיחשוב משופרת.

 1להצגת תמונות  QHDנדרש תוכן באיכות .(QHD) Quad High-definition
 2בהתבסס על צג באותו הגודל וצפיפות הפיקסלים בתמונה 2 .דרוש תוכן ) QHDרזולוציית  (QHDכדי להציג תמונות .QHD
] [3כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 FreeSync™ 4זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת .Display
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גודל תצוגה

 81.28ס"מ )"(32

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

WVA+

Pixel pitch

 0.276מ"מ

זמן תגובה לרענון

זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms

בהירות

300 cd/m²

יחס ניגודיות

 3,000:1סטטי;  10000000:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

 2יציאות ) HDMIעם תמיכת  ;(HDCPיציאת ) DisplayPort 1.2עם תמיכת (HDCP

רזולוציה

 1,440 x 2,560ב -60הרץ

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 115 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  75הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; תאורות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה )המנעול נמכר בנפרד(

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5 :עד +21°

קישוריות

 3יציאות ) USB 2.0שתי יציאות  ;downstreamיציאת  upstreamאחת(

מפרטים סביבתיים

תאורת  LEDאחורית נטולת כספית; צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן

דרישות ספק והספק

מתח כניסה VAC -240100 :ב 60 - 50-הרץ; צריכת חשמל 72 :ואט לכל היותר 54 ,ואט אופייני; מצב המתנה 0.5 > :ואט

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 81.28 :ס"מ )" ;(32צריכת חשמל במצב פועל 41 :וואט; צריכת האנרגיה השנתית 60 :קילו וואט/שעה; מצב המתנה0.5 :
וואט; צריכת חשמל )במצב כבוי( 0.35 :וואט; רזולוציית מסך 1,440 x 2,560 :ב -60הרץ

אפשרויות בקרת משתמש במסך

תפריט; סימן חיבור )"/("+תצוגה מהירה; סימן חיסור )"/ ("-בקרת קלט; הפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 52.23 x 17.89 x 73.99ס"מ )עם מעמד(;  43.34 x 5.32 x 73.99ס"מ )ללא מעמד(

משקל

 9.8ק"ג )עם מעמד(;  8.2ק"ג )ללא מעמד(

טווח טמפרטורות בהפעלה

 5°צלזיוס  35° -צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

 20%עד ) 70%ללא עיבוי(

טווח טמפרטורת אחסון

-20°C - 60°C

טווח לחות לא בפעולה

95% - 5%

אישורים ותאימות

 ;CCC; CEL; CECP; SEPA ;CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-Sאישור  ;ISC; VCCI; FCC ;EPA ;TCOטייוואןMexico CoC ;BSMI; ISO9241-307 :

צבע מוצר

שחור

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

מדינת מקור

סין

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACכבל  ;DisplayPortתקליטור )כולל מדריך למשתמש ,כתב אחריות ,מנהלי התקן(; מתאם  VESAלתלייה

מתקן תלייה VESA

כן

מידע להזמנה
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