Datablad

OMEN by HP 32-skärmar

Otroliga vyer. Överlägsna
segrar.
Det här är spelande på
gränsen till vad som är
möjligt. Njut av segern efter
en hård kamp med en
häpnadsväckande upplevelse
som är värdig din speldator.
Med den enorma panelen och
den imponerande
QHD-skärpan ser alla dina
erövringar lika bra ut som de
känns.
1

Imponerande prestanda
● När du sätter fart på inställningarna lär inga detaljer passera obemärkta. Den enorma QHD-panelen
ger en otrolig detaljskärpa med 77 procent fler bildpunkter än en Full HD-skärm av standardtyp.2
Varje millisekund räknas
● Finslipa dina reflexer och få övertaget över dina fiender. Med en svarstid på 5 ms3 och en
omritningsfrekvens på 75 Hz eliminerar du suddiga färger och rörelseoskärpa så att du direkt kan
reagera på det som händer på skärmen.
AMD FreeSync™-certifierad
● Se och känn skillnaden med spel som flyter på och ger ett direkt gensvar. AMD FreeSync4
synkroniserar omritningsfrekvensen med grafikprocessorn och gör hackig, laggande och osynkad
bild till ett minne blott.
Höjdpunkter
● Fantastiska detaljer och fängslande definition. Du får allt du vill ha med oförglömlig bildkvalitet på
en skärm som har en upplösning på 2 560 x 1 440.1
● Skarpa detaljer från praktiskt taget alla vinklar med jämna färger och en bildskärpa som är konstant
med ultrabreda horisontella och vertikala betraktningsvinklar på 178°.
● Anslut snabbt till skärmen och få enkel åtkomst till alla portar för en bekvämare upplevelse.
● Du får allt du behöver i en enda elegant förpackning. Med en enda anslutning till vägguttaget
undviker du kabelhärvor. Slimmad design ger dig mer utrymme för en förbättrad datorupplevelse.

QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder.
Baserat på samma bildskärmsstorlek och bildpunktsdensitet. QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder.
Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; faktiska prestanda kan vara högre eller lägre.
4 FreeSync™ är endast tillgängligt vid anslutning till DisplayPort.
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Bildskärmsstorlek

81,28 cm (32")

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

WVA+

Pixelstorlek

0,276 mm

Svarstid för uppdatering

5 ms på/av

Ljusstyrka

300 cd/m²

Bildkvot

3000:1 statiskt; 10000000:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Videoinsignal

2 HDMI (med stöd för HDCP); DisplayPort 1.2 (med stöd för HDCP)

Upplösning

2 560 x 1 440 vid 60 Hz

Visningsfrekvens vid skanning (horisontell) Upp till 115 kHz
Visningsfrekvens vid skanning (vertikal)

Upp till 75 Hz

Skärmegenskaper

Antireflex; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren

Fysiska säkerhetsfunktioner

Redo för säkerhetslåsning (lås säljs separat)

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: –5 till +21°

Anslutning

Tre USB 2.0 (två nedströms; en uppströms)

Specifikationer för omgivning

Kvicksilverfri LED-bakgrundsbelysning; Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt

Nätenhet och strömförsörjning

Ingångsspänning: 100–240 V AC vid 50–60 Hz; Elförbrukning: 72 W maximalt, 54 W normalt; Vänteläge: < 0,5 W

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A; Synlig skärm (diagonalt): 81,28 cm (32"); Energiförbrukning i påslaget läge: 41 W; Årlig energiförbrukning: 60 kWh; Uppehåll: 0,50 W;
Energiförbrukning (OFF-läge): 0,35 W; Skärmupplösning: 2 560 x 1 440 vid 60 Hz

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Meny; Plus ("+")/Quick View; Minus ("-")/inmatningskontroll; Ström

Yttermått (b x d x h)

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

Vikt

9,8 kg (med stativ); 8,2 kg (utan stativ)

Driftstemperatur

5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 % till 70 % (icke kondenserande)

Förvaringstemperatur

-20°C - 60°C

Luftfuktighet vid förvaring

5 % till 95 %

Certifieringar och överensstämmelser

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

Produktens färg

Svart

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ursprungsland

Kina

Förpackningens innehåll

Strömkabel; DisplayPort-kabel; CD (med användarhandbok, garanti och drivrutiner); Adapter för VESA-montering

VESA-fäste

Ja

Beställningsinfo

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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garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
November 2016

