Dataark

HP 32s-skærm

Stor, større, størst

Hjemmeunderholdning når
nye højder på en rummelig
80 cm (31,5") diagonal
skærm. Få maksimal
fordybelse, når du ser film, og
lav flere ting samtidig med
flere vinduer på en skærm i
fuld størrelse. De levende
billeder og alsidige
tilslutningsmuligheder sørger
for, at alt på skærmen bliver
lyslevende og knivskarpt.

Mere skærm. Mere at se på.
● Forbedr din underholdningsoplevelse med en stor 80 cm (31,5") diagonal skærm med
FHD-opløsning1 skærm, der giver et 70 % større skærmbillede end en skærm på 24". Den
178-graders synsvinkel giver dig desuden et skarpt billede fra alle sider.
Skarp. Klar. Farverig.
● Se dine medier komme til live i detaljerede, levende farver med IPS-teknologi. Oplev både
feriebilleder, film og spil i imponerende detaljer med 99 % sRGB-nøjagtighed.2
Praktisk tilslutning
● Flere porte giver dig mulighed for nemt at oprette forbindelse til din bærbare eller stationære
computer. Dette slanke design er udstyret med en HDMI- og VGA-port, så opsætningen er hurtig og
let.

1
2

Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Dataark

HP 32s-skærm

Skærmstørrelse

80 cm (31,5")

Højde-bredde-forhold

16:9

Skærmtype

IPS og LED-baggrundslys

Pixel pitch

0,363 mm

Opdateringstid

5 ms grå til grå (med overdrive)

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1200:1 statisk; 6000000:1 dynamisk

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Videoindgangssignal

1x VGA, 1x HDMI

Opløsning

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Skærmegenskaber

Refleksfri; Antistatisk; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren

Fysiske sikkerhedsegenskaber

Klar til sikkerhedslås

Skærmflytningsvinkel

Vippefunktionalitet: -5 til +13°

Miljøspecifikationer

Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Bagbelyst skærm uden kviksølv

Energieffektivitet

Klasse for energieffektivitet: A; Synlig skærm målt diagonalt: 80 cm (31,5"); Skærmopløsning: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Skærm - brugerindstillinger

Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Afslut; Nulstilling til fabriksindstillinger; Billedstyring; Oplysninger; Sprog; Administration; Menu; Strøm

Mål (b x d x h)

72,97 x 5,83 x 43,28 cm

Vægt

7,72 kg

Temperaturområde ved drift

5 til 35°C

Luftfugtighedsområde ved drift

20 til 80% ikke-kondenserende

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 x 21,91 x 49,78 cm

Note vedrørende mål (metrisk)

Uden stativ.

Certificeringer og overholdelser

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

Garanti

1 års begrænset garanti, inkl. 1 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser.

Indhold

Netledning til vekselstrøm; Dokumentation; HDMI-kabel; VESA-monteringsadapter; Garantikort

VESA-beslag

100 mm

Bestillingsinformation

2UD96AA#ABY: 192018578715
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