Спецификация

Дисплей HP 32s

По-голям от живота

Забавлението в домашни
условия достига нови висоти
на голям дисплей с диагонал
80 см (31,5 инча).
Максимално потапяне в
действието при гледане на
филми и едновременна
работа по различни задачи с
няколко прозореца на
пълноразмерен екран.
Благодарение на ярката
картина и гъвкавите опции
за свързване всичко на
екрана оживява с
ослепителна яснота.

Повече екран. Повече за гледане.
● Подарете си едно по-зрелищно изживяване с необятен дисплей с FHD1 резолюция с диагонал
80 см (31,5 инча), който осигурява със 70% по-голям екран отколкото 24-инчов монитор.
Освен това 178-градусовият зрителен ъгъл Ви дава ясна картина от всички страни.
Отчетливо. Ясно. Цветно.
● Гледайте как мултимедийните Ви файлове оживяват в богати и ярки цветове с IPS технология.
От снимки от ваканцията до филми и игри – всичко се показва в удивителни детайли с 99%
sRGB цветова точност.2
Удобна възможност за свързване
● Няколко порта Ви позволяват да се свързвате към лаптопа или настолния си компютър с
лекота. Този елегантен дизайн удобно побира HDMI и VGA порт, което позволява бърза и лесна
настройка.

Необходимо е съдържание с висока разделителна способност (Full HD) за преглед на Full HD изображения.
Всички спецификации за производителност представляват типичните спецификации, предоставени от производителите на компонентите на HP; реалната производителност може да бъде по-висока или
по-ниска.
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Размер на дисплея

80 см (31,5 инча)

Съотношение

16:9

Тип на дисплея

IPS с LED подсветка

Гъстота на пикселите

0,363 мм

Време на реакция при обновяване

5 мсек. от сиво до сиво (с overdrive)

Яркост

250 cd/m²

Коефициент на контраста

1200:1 статичен; 6000000:1 динамичен

Ъгъл на наблюдение

178° хоризонтален; 178° вертикален

Входен видеосигнал

1 VGA, 1 HDMI

Разделителна способност

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Характеристики на дисплея

Покритие против отражения; Антистатично покритие; Избор на език; LED подсветка; Контроли за управление от екрана; Plug and Play; Потребителско
програмиране

Функции за физическа защита

Готов за устройство за заключване

Ъгъл на местене на дисплея

Наклон: От -5° до +13°

Данни за околната среда

Стъкло на дисплея без арсен; Ниско съдържание на халогени; Подсветка на дисплея без живак

Енергийна ефективност

Клас енергийна ефективност: A; Диагонал на видимия екран: 80 см (31,5 инча); Разделителна способност на екрана: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Опции на управление на дисплея от
потребителя

Яркост; Управление на цветовете; Контраст; Изход; Нулиране до фабричните настройки; Управление на картината; Информация; Език; Управление; Меню;
Захранване

Размери (ш x д x в)

72,97 x 5,83 x 43,28 см

Тегло

7,72 кг

Дапазон на експлоатационната
температура

От 5 до 35°C

Експлоатационен диапазон на
влажността

От 20 до 80% без кондензация

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 x 21,91 x 49,78 см

Бележка размери (метрични)

Без стойка.

Сертификати и съвместимост

CB; CE; cTUVus; FCC; Mexico CoC; EPA 7.0

Гаранция

1 година ограничена гаранция, включваща 1 година части, труд и обслужване на място на следващия работен ден. Общите условия са различни в зависимост от
държавата. Има определени ограничения и изключения.

Съдържание на кутията

Захранващ кабел за променлив ток; Документация; HDMI кабел; Адаптер за монтиране по VESA; Гаранционна карта

Монтиране по VESA

100 мм

Информация за поръчки

2UD96AA#ABB:192018578685; 2UD96AA#A2N:192018578760; ; 2UD96AA#ABU: 192018578692; 2UD96AA#ABV: 192018578746; 2UD96AA#ABY: 192018578715;
2UD96AA#ACQ: 192018578739; 2UD96AA#UUG:192018578753 ; 2UD96AA#UUZ:192018578708

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за
продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този
документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието
на настоящия документ. Регистриран в EPEAT®, където е приложимо. EPEAT регистрацията е различна според държавата. Проверете в http://www.epeat.net
състоянието на регистрация по държави. Потърсете ключова дума „генератор“ в магазина на HP за опции на трети страни, за да намерите аксесоари за соларен
генератор в www.hp.com/go/options ENERGY STAR® и марката ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на Американската агенция за опазване на
околната среда. DisplayPort™ и логото на DisplayPort™ са търговски марки, собственост на Асоциацията за видео електронни стандарти (VESA®) в САЩ и други
държави. USB Type-C™ е търговска марка на форума на организациите, внедряващи USB.

