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Devasa görünümler. Ezici
zaferler.
Oyunculuğun sınırları
zorlanıyor. Zor kazanılmış
zaferlerin tadını ordunuza
layık inanılmaz bir deneyimle
taçlandırın. Devasa panelden
sürükleyici QHD ayrıntılara
kadar üstesinden geldiğiniz
her meydan okuma verdiği his
kadar güzel görünecek.
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Numaralardaki güç
● Ayarları yükselttiğinizde, hiçbir ayrıntı gözden kaçmamalıdır. İnanılmaz ayrıntılar sunan devasa QHD
panel, standart Full HD ekranlardan yüzde 77 daha fazla piksel sunar.2
Her milisaniye önemlidir
● Reflekslerinizi geliştirin ve düşmanlarınıza karşı avantaj elde edin. 5 msn'lik yanıt süresi3 ve 75 Hz
yenileme oranı lekeleri ve devinim bulanıklığını ortadan kaldırarak ekrandakilere anında tepki
gösterebilmenizi sağlar.
AMD FreeSync™ sertifikalı
● Akıcı ve hızlı yanıt veren bir oyun deneyiminin farkını görün ve hissedin. Yenileme oranını GPU'nuz ile
senkronize eden AMD FreeSync4 sayesinde ekrandaki takılmalar, girişteki gecikmeler ve ekrandaki
yırtılmalar tarih oluyor.
Özellikler
● Göz alıcı ayrıntılar ve büyüleyici çözünürlük. 2560 x 1440 çözünürlüklü ekranın sunduğu unutulmaz
görüntü kalitesiyle her şeye sahip olun.1
● Son derece geniş 178° yatay ve dikey görüntüleme açılarında muhafaza edilen tutarlı renkler ve
görüntü netliğiyle, neredeyse her konumdan canlı detaylar elde edin.
● Daha kolay bir deneyim için tüm bağlantı noktalarınıza basit ve kolay erişimle ekranınızı çabucak
bağlayabilirsiniz.
● İhtiyacınız olan her şeyi, tek bir zarif pakette elde edin. Tek bir duvar bağlantısıyla kablo dağınıklığını
ortadan kaldırın. İnce tasarımı, gelişmiş bilgi işlem deneyimi için daha fazla alan sağlar.

Quad yüksek çözünürlüklü (QHD) görüntüleri görüntülemek için QHD içerik gerekir.
Aynı boyutlu monitöre ve görüntü piksel yoğunluğuna dayanmaktadır. QHD (Dört Yüksek Çözünürlüklü) görüntüleri görüntüleyebilmek için QHD içerik gerekir.
Tüm performans belirtimleri, HP'nin parça üreticileri tarafından sağlanan genel belirtimleri göstermektedir. gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
4 FreeSync™ yalnızca DisplayPort ile bağlı olduğunda kullanılabilir.
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Ekran boyutu

81,28 cm (32 inç)

En boy oranı

16:9

Ekran türü

WVA+

Piksel

0,276 mm

Yenileme yanıt süresi

5 ms açma/kapama

Parklaklık

300 g/m²

Kontrast oranı

3000:1 statik; 10000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

2 HDMI (HDCP desteği ile); DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile)

Çözünürlük

60 Hzʼde 2560 x 1440

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

115 kHz'e kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

75 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED Arka Aydınlatması; Ekran denetimleri; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli (kilit ayrı olarak satılır)

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +21°

Bağlanabilirlik

3 USB 2.0 (iki alt akım; bir üst akım)

Çevre şartnameleri

Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatma; Arsenik İçermeyen Ekran Camı; Düşük Halojen

Güç Kaynağı ve Güç Gereksinimleri

Giriş voltajı: 50-60 Hz'de 100-240 VAC; Güç tüketimi: 72 W maksimum, 54 W tipik; Bekleme modu: < 0,5 W

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A; Görünür ekran diyagonal: 81,28 cm (32 inç); Açık modda güç tüketimi: 41 W; Yıllık enerji tüketimi: 60 kWh; Bekleme: 0,50 W; Güç tüketimi (kapalı
modda): 0,35 W; Ekran çözünürlüğü: 60 Hzʼde 2560 x 1440

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Menü; Artı ("+")/Hızlı Görüntüleme; Eksi ("-")/Giriş Denetimi; Güç

Boyutları (e x d x y)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (ayaklı); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (ayaksız)

Ağırlık

9,8 kg (ayaklı); 8,2 kg (ayaksız)

Çalıştırma Isısı

5°C - 35°C

Çalıştırma Nemi

%20 - %70 (yoğuşmasız)

Depolama Isısı

-20°C - 60°C

Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı

%5 - %95

Sertifikalar ve uyumluluklar

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Onaylı; EPA; ISC; VCCI; FCC; Tayvan: BSMI; ISO9241-307; Meksika CoC

Ürün rengi

Siyah

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Menşei Ülke

Çin

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; DisplayPort kablosu; CD (kullanım kılavuzu, garanti, sürücüler dahildir); VESA montaj adaptörü

VESA montaj

Evet

Sipariş bilgileri

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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