Dataark

OMEN fra HP 32 skjermer

Massiv visning.
Dominerende seire.
Dette er spilling som presser
grensene. Nyt din velfortjente
seier med en fantastisk
opplevelse som står i stil med
din kampstasjon. Fra den
svære skjermen til de
imponerende QHD -detaljene,
hver utfordring som du takler
ser like bra ut som den føles.
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Styrke i tallene
● Når du øker innstillingene, skal ingen detaljer gå ubemerket. Den enorme QHD-skjermen pumper ut
ekstreme detaljer med 77 % flere piksler enn standard Full-HD-skjermer.2
Hvert millisekund er viktig
● Finpuss refleksene og få overtak på fiendene. Responstiden på 5 ms 3 og oppdateringsfrekvensen
på 75Hz unngår flekker og utydelige bevegelser, slik at du umiddelbart kan reagere på hva som er
på skjermen.
AMD FreeSync™-sertifisert
● Se og føl forskjellen med jevn, responsiv spilling. AMD FreeSync4 synkroniserer
oppdateringsfrekvensen med GPU-en, derved blir hakket visning, inngangsforsinkelse og revner i
skjermbildet noe som hører til i fortiden.
Med
● Strålende detaljer og fengslende bildekvalitet. Få med deg alt med den uforglemmelige
bildekvaliteten til en skjerm med oppløsning på 2560 x 1440.1
● Klare detaljer fra nesten hvilken som helst posisjon, med konsistente farger og bildeklarhet som
opprettholdes på tvers av de svært brede 178° horisontale og vertikale visningsvinklene.
● Du kan raskt koble til skjermen med den enkle tilgangen til alle portene, for en mer praktisk
opplevelse.
● Få alt du trenger i én elegant pakke. Bare én tilkobling til veggen eliminerer kabelrot. Slank design gir
deg mer plass og en bedre databehandlingsopplevelse.

Quad High Definition-innhold (QHD) kreves for å vise QHD-bilder.
Basert på samme størrelse skjerm og bildepikseltetthet. QHD-innhold (Quad High Definition) er nødvendig for å vise QHD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene representerer typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
4 FreeSync™ er kun tilgjengelig når den er koblet til Display Port.
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OMEN fra HP 32 skjermer

Skjermstørrelse

81,28 cm (32")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

WVA+

Bildepunkt per tomme

0,276 mm

Oppdateringsresponstid

5 ms på/av

Lysstyrke

300 cd/m²

Kontrastforhold

3000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Videoinngangssignal

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

Oppløsning

2560 x 1440 ved 60 Hz

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 115 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 75 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås (Lås selges separat)

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +21°

Tilkobling

3 USB 2.0 (to nedstrøms; en oppstrøms)

Miljøspesifikasjoner

Kvikksølvfri LED-bakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig

Strømforsyning og strømtilførsel

Inngangsspenning: 100–240 V AC ved 50–60 Hz; Strømforbruk: Maks. 72 W, 54 W typisk; Ventemodus: < 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A; Synlig skjerm diagonalt: 81,28 cm (32"); Strømforbruk i på-modus: 41 W; Årlig energiforbruk: 60 kWh; Inaktiv: 0,5 W; Strømforbruk
(av-modus): 0,35 W; Skjermoppløsning: 2560 x 1440 ved 60 Hz

Skjerm, brukerkontroller

Meny; Pluss ("+")/Quick View; Minus ("-")/Inngangskontroll; Strøm

Mål (b x d x h)

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

Vekt

9,8 kg (med fot); 8,2 kg (uten stativ)

Temperaturverdier ved drift

5–35 °C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 70 % (ikke-kondenserende)

Lagringstemperatur

-20°C - 60°C

Fuktighetsområde når uvirksom

5–95 %

Sertifiseringer og samsvar

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

Produktfarge

Svart

Garanti

1-årig HP kommersiell garanti

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Strømledning; DisplayPort-kabel; CD (inkluderer håndbok, garanti, drivere); VESA-monteringsadapter

VESA-montering

Ja

Bestillingsinformasjon

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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