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Vizualizări masive.
Victorii dominante.
Este vorba despre jocurile
duse la extrem. Bucură-te de
victoria dobândită cu trudă,
printr-o experienţă uimitoare,
demnă de staţia ta de luptă.
De la panoul masiv până la
detaliile QHD impresionante,
fiecare victorie obţinută îți dă
satisfacţii vizuale şi spirituale
maxime.
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Puterea stă în numere
● Când utilizezi la maximum setările, niciun detaliu nu ar trebui să treacă neobservat. Panoul QHD
imens asigură detalii extreme, oferind cu 77% mai mulţi pixeli decât afişajele Full HD standard.2
Fiecare milisecundă contează
● Îmbunătăţește-ți reflexele şi domină-ți adversarii. Timpul de răspuns de 5 ms3 şi frecvenţa de
reîmprospătare de 75 Hz elimină efectele de pătare şi neclaritatea mişcării, astfel încât să poţi
reacţiona instantaneu la ce apare pe ecran.
Certificat AMD FreeSync™
● Vezi şi simţi diferenţa în cursivitatea şi viteza de răspuns a jocurilor. Prin sincronizarea frecvenţei de
reîmprospătare cu unitatea GPU, cu AMD FreeSync4, întreruperile de afişare, răspunsul întârziat şi
ruperile de imagine devin istorie.
Beneficii
● Detalii splendide şi definiţie captivantă. Obţii totul, beneficiind de calitatea de neuitat a imaginii unui
afişaj cu rezoluţie de 2560 x 1440.1
● Detaliile vibrante se văd practic din orice poziţie, culorile consistente şi claritatea imaginii
menţinându-se pe întreaga deschidere a unghiurilor de vizualizare foarte largi (vertical şi orizontal)
de 178°.
● Te conectaţi rapid la ecran, având acces simplu şi uşor la toate porturile, pentru o experienţă mai
convenabilă.
● Obţii tot ce ai nevoie într-un pachet elegant. O singură conexiune de perete elimină învălmăşeala de
cabluri. Designul subţire îți oferă mai mult spaţiu, pentru condiţii de lucru îmbunătăţite.

Pentru a vizualiza imagini QHD, este necesar conţinut QHD (Quad high-definition).
Faţă de monitoare cu aceeaşi dimensiune şi densitate de pixeli de imagine. Pentru a vizualiza imagini QHD, e necesar conţinut QHD (Quad High Definition).
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa reală poate varia în plus sau în minus.
4 Tehnologia FreeSync™ este disponibilă numai când monitorul este conectat prin Display Port.
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Dimensiune ecran

81,28 cm (32")

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

WVA+

Dimensiune pixel

0,276 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

Pornire/oprire în 5 ms

Luminozitate

300 cd/m²

Rată contrast

3000:1 static; 10000000:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

2 HDMI (cu suport HDCP); DisplayPort 1.2 (cu suport HDCP)

Rezoluţie

2560 x 1440 la 60 Hz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(orizontală)

Până la 115 kHz

Frecvenţă afişare linie completă pixeli
(verticală)

Până la 75 Hz

Caracteristici ecran

Antireflexie; selectare limbă; lumini de fundal cu LED-uri; controale pe ecran; plug and play; programabil de către utilizator

Facilităţi de securitate fizică

Echipat pentru încuietoare de securitate (se vinde separat)

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: -5 – +21°

Conectivitate

3 USB 2.0 (două pentru periferice; unul pentru gazdă)

Specificaţii de mediu

Iluminare din fundal cu LED-uri, fără mercur; afişaj din sticlă fără arsen; nivel redus halogeni

Sursă şi cerinţe de alimentare

Tensiune intrare: 100–240 V c.a. la 50–60 Hz; consum de energie: 72 W maximum, 54 W obişnuit; mod standby: sub 0,5 W

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A; Diagonală ecran vizibil: 81,28 cm (32"); Consum de energie în stare pornită: 41 W; Consum anual de energie: 60 kWh; Aşteptare: 0,50 W;
Consum de energie (în stare oprită): 0,35 W; Rezoluţie ecran: 2560 x 1440 la 60 Hz

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

Meniu; plus („+”)/vizualizare rapidă; minus („-”)/control intrare; alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (cu suport); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (fără suport)

Greutate

9,8 kg (cu suport); 8,2 kg (fără suport)

Temperatură de funcţionare

5°C-35°C

Umiditate de funcţionare

20%–70% (fără condensare)

Variaţie temperatură stocare

-20°C - 60°C

Interval de umiditate pt. nefuncţionare

5%-95%

Certificări şi conformităţi

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; certificat TCO; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan: BSMI; ISO9241-307; certificat conformitate Mexic

Culoarea produsului

Negru

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Ţara de origine

China

Conţinut cutie

Cablu alimentare c.a.; cablu DisplayPort; CD (include ghidul utilizatorului, garanţie, drivere); adaptor montură VESA

Montură VESA

Da

Informaţii de comandă

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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