Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP 32s

Ξεπερνάει την
πραγματικότητα
Η ψυχαγωγία στο σπίτι
αγγίζει νέα επίπεδα με μια
μεγάλη οθόνη 80 cm (31,5").
Βυθιστείτε στην απόλαυση
των ταινιών και εκτελέστε
πολλές εργασίες ταυτόχρονα,
διατηρώντας πολλά
παράθυρα ανοιχτά, με μια
πραγματικά μεγάλη οθόνη.
Χάρη στην εξαιρετική εικόνα
και τις ευέλικτες επιλογές
συνδεσιμότητας, ό,τι
προβάλλεται στην οθόνη
ζωντανεύει με καθηλωτική
ευκρίνεια.

Μεγαλύτερη οθόνη. Μεγαλύτερο θέαμα.
● Ενισχύστε την εμπειρία ψυχαγωγίας σας με μια ευρεία οθόνη 80 cm (31,5") ευκρίνειας FHD1 που
σας προσφέρει 70% μεγαλύτερη επιφάνεια θέασης σε σύγκριση με μια οθόνη 24". Επίσης, χάρη
στη γωνία προβολής 178 μοιρών, απολαμβάνετε ευκρινή εικόνα από οποιαδήποτε θέση.
Ευκρίνεια. Ακρίβεια. Χρώμα.
● Απολαύστε το περιεχόμενο των πολυμέσων σας πιο ζωντανά από ποτέ, χάρη στα πλούσια και
ζωηρά χρώματα που προσφέρει η τεχνολογία IPS. Από τις φωτογραφίες των διακοπών μέχρι
ταινίες και παιχνίδια, όλα αποδίδονται με εντυπωσιακή λεπτομέρεια και ακρίβεια sRGB 99%.2
Πρακτική συνδεσιμότητα
● Ο μεγάλος αριθμός θυρών σάς επιτρέπει να συνδέετε άνετα τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή
σας. Η κομψή σχεδίαση συμπεριλαμβάνει δύο εύχρηστες θύρες HDMI και VGA, για γρήγορη και
απλή εγκατάσταση.
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Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
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Οθόνη HP 32s

Μέγεθος οθόνης

80 cm (31,5")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

IPS με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,363 mm

Χρόνος απόκρισης ανανέωσης

5 ms γκρι σε γκρι (με υπεροδήγηση)

Φωτεινότητα

250 cd/m²

Λόγος αντίθεσης

1.200:1 στατική; 6.000.000:1 δυναμική

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

1 VGA, 1 HDMI

Ανάλυση

FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Αντιστατική; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη

Λειτουργίες ασφάλειας υλικού

Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5° έως +13°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό; Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο; Oπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Αποδοτικότητα ενέργειας

Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Διαγώνιος ορατής οθόνης: 80 cm (31,5"); Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Τροφοδοσία

Διαστάσεις (π x β x υ)

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

Βάρος

7,72 kg

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5 έως 35 °C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20 έως 80% χωρίς συμπύκνωση

Product Dimensions (with stand metric)

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

Σημείωση διάστασης (μετρική)

Χωρίς βάση.

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC για Μεξικό; EPA 7.0

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Τεκμηρίωση; Καλώδιο HDMI; Προσαρμογέας βάσης στήριξης VESA; Κάρτα εγγύησης

Βάση VESA

100 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

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. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Πιστοποίηση EPEAT® όπου ισχύει.
Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια"
στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στη διεύθυνση www.hp.com/go/options Η ονομασία ENERGY
STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο
DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία USB Type-C™ είναι
εμπορικό σήμα της USB Implementers Forum.

