Podatkovni list

Zasloni OMEN by HP 32

Velikanski prizori.
Dominantne zmage.
To so igre na najvišji ravni.
Uživajte v težko prisluženi
zmagi v izjemni izkušnji, ki je
vredna vaše bojne postaje. Na
ogromnem zaslonu, ki s
štirikratno visoko ločljivostjo
(QHD) zagotavlja izjemno
raven podrobnosti, je vsak
izziv, ki ga premagate, videti
ravno tako dobro kot se
občuti.
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Moč v številkah
● Če za nastavitve izberete najvišje vrednosti, bodo vidne vse podrobnosti. Ogromen zaslon QHD
zagotavlja izjemno raven podrobnosti s 77 odstotki več slikovnih točk kot standardni zasloni s polno
visoko ločljivostjo.2
Pomembna je vsaka milisekunda
● Izostrite svoje reflekse in obvladajte nasprotnike. 5-ms odzivni čas3 in 75-Hz hitrost osveževanja
odpravljata proge in zameglitev zaradi gibanja, zato se lahko nemudoma odzovete na dogajanje na
zaslonu.
Certifikat AMD FreeSync™
● Oglejte si in začutite, kako drugačna je tekoča in odzivna igra. Ker tehnologija AMD FreeSync4
sinhronizira hitrost osveževanja monitorja z grafično procesorsko enoto, boste pozabili na trepetanje
zaslona, zakasnitve pri vnašanju in trganje zaslona.
Posebnosti
● Izjemne podrobnosti in ločljivost, ki vas bo očarala. Z nepozabno kakovostjo slike na zaslonu z
ločljivostjo 2560 x 1440 boste dobili vse, kar potrebujete.1
● Živahne podrobnosti s praktično katerega koli položaja, pri čemer sta barva ter jasnost slike enaki pri
celotnem vodoravnem in navpičnem kotu gledanja v obsegu 178°.
● Hiter priklop na zaslon s preprostim dostopom do vseh priključkov zagotavlja udobnejšo izkušnjo.
● V enem elegantnem kompletu boste dobili vse, kar potrebujete. Z enotno povezavo do vtičnice se
izognete uporabi odvečnih kablov. Tanka oblika zagotavlja dodaten prostor za izboljšano
računalniško izkušnjo.

Za ogled vsebin v ločljivosti QHD je potrebna vsebina štirikratne visoke ločljivosti (QHD).
Temelji na monitorju iste velikosti in gostoti slikovnih točk. Za ogled slik v ločljivosti QHD (štirikratna visoka ločljivost) potrebujete vsebino QHD.
Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
4 Tehnologija FreeSync™ je na voljo samo s priključkom Display Port.
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Velikost prikaza

81,28 cm (32 palcev)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

WVA+

Razmak slikovnih pik

0,276 mm

Odzivni čas osveževanja

5 ms vkl/izkl

Svetlost

300 cd/m²

Kontrastno razmerje

statični kontrast 3000 : 1; dinamični kontrast 10.000.000 : 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

2 priključka HDMI (s podporo za HDCP); DisplayPort 1.2 (s podporo za HDCP)

Ločljivost

2560 x 1440 pri 60 Hz

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 115 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 75 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; Izbira jezika; Osvetlitev LED od zadaj; Zaslonski kontrolniki; Plug and Play; Uporabniško nastavljiv

Fizične varovalne funkcije

Varnostna ključavnica (ključavnica je naprodaj posebej)

Kot premika zaslona

Nagib: -5 do +21°

Povezovanje

3 priključki USB 2.0 (dva za priklop v računalnik; eden pa priklop v napravo)

Tehnični podatki o okolju

Osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; Zaslon brez arzena; Nizka količina halogenih snovi

Napajalnik in napajalne zahteve

Vhodna napetost: 100–240 V izmeničnega toka pri 50–60 Hz; poraba energije: največ 72 W, običajno 54 W; stanje pripravljenosti: < 0,5 W

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 81,28 cm (32 palcev); Poraba energije med delovanjem: 41 W; Letna poraba energije: 60 kWh; V
pripravljenosti: 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,35 W; Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 pri 60 Hz

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Meni; plus (»+«)/hiter pogled; minus (»-«)/kontrolnik vnosa; vklop/izklop

Mere (š x g x v)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (s stojalom); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (brez stojala)

Teža

9,8 kg (s stojalom); 8,2 kg (brez stojala)

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35 °C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

Od 20 do 70 % (brez kondenzacije)

Obseg temperature pri skladiščenju

-20°C - 60°C

Priporočena vlažnost za mirovanje

od 5 do 95 %

Certifikati in skladnost

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; potrdilo TCO; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tajvan: BSMI; ISO9241-307; mehiška energijska oznaka CoC

Barva izdelka

Črno

Garancija

1-letna HP-jeva komercialna garancija

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Električni kabel; kabel DisplayPort; CD (vključuje uporabniški vodnik, garancijo in gonilnike); prilagojevalnik za nosilec VESA

Nosilec VESA

Da

Informacije o naročanju

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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