Taulukot

HP 32s -näyttö

Elämää suurempi

Avarassa 80 cm:n (31,5
tuuman) näytössä kotiviihde
viihdyttää enemmän kuin
koskaan. Maksimoi elokuvien
mukaansatempaavuus ja
käytä täysikokoisessa
näytössä samaan aikaan
useita ikkunoita. Eloisan
kuvansa ja monipuolisten
liitäntämahdollisuuksiensa
ansiosta tämä näyttö herättää
kaiken eloon häikäisevällä
tarkkuudella.

Enemmän näyttöä. Enemmän nähtävää.
● Terästä viihdekokemustasi suurikokoisella, lävistäjältään 80 cm:n (31,5 tuuman) Full HD1 -näytöllä,
jonka näyttö on 70 % suurempi kuin 24 tuuman monitorissa. 178 asteen katselukulma takaa, että
kuva on joka suunnasta terävä.
Terävä. Kirkas. Värikäs.
● IPS-tekniikan avulla sisältösi herää henkiin täyteläisissä, eloisissa väreissä. Lomakuvat, elokuvat,
pelit – 99 prosentin sRGB-tarkkuuden ansiosta kaikki näkyy vaikuttavan yksityiskohtaisesti.2
Helppo liitettävyys
● Useiden porttien avulla voit liittää kannettavan tai pöytäkoneen näyttöön helposti. Siro muoto
sisältää kätevästi HDMI- ja VGA-portit, mikä mahdollistaa nopean, sujuvan käyttöönoton.
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Täysteräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan täysteräväpiirtomateriaalia (FHD).
Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Taulukot

HP 32s -näyttö

Näytön koko

80 cm (31,5 tuumaa)

Kuvasuhde

16:9

Näyttötyyppi

IPS, LED-taustavalo

Kuvapisteväli

0,363 mm

Virkistyksen vasteaika

5 ms harmaasta harmaaseen (yliajo)

Kirkkaus

250 cd/m²

Kontrastisuhde

Staattinen 1200:1; dynaaminen 6000000:1

Katselukulma

178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty

Videosisääntulosignaali

VGA-portti; HDMI-portti

Tarkkuus

FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Näytön ominaisuudet

Häikäisemätön; antistaattinen; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa

Fyysiset turvaominaisuudet

Turvalukkovalmius

Näytön kääntökulma

Kallistus: –5–13 astetta

Ympäristötiedot

Arseeniton näytön lasi; vähähalogeeninen; elohopeattomat näytön taustavalot

Energiatehokkuus

Energiatehokkuusluokka: A; Näkyvän näytön lävistäjä: 80 cm (31,5 tuumaa); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1, 080 / 60 Hz)

Näytön säätömahdollisuudet

Kirkkaus; värin hallinta; kontrasti; sulje; tehdasasetusten palautus; kuvan hallinta; tietoja; kieli; hallinta; valikko; virta

Mitat (lev. x syv. x kork.)

72,97 × 5,83 × 43,28 cm

Paino

7,72 kg

Käyttölämpötila

5–35 °C

Käyttökosteus

20–80 % tiivistymätön

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 × 21,91 × 49,78 cm

Mittojen ilmoitus (metrijärjestelmä)

Ilman jalustaa.

Sertifioinnit ja yhteensopivuudet

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC (Meksiko); EPA 7.0

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu, sisältäen yhden vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa tapahtuvan huollon. Ehdot vaihtelevat
maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

Pakkauksen sisältö

Virtajohto; ohje; HDMI-kaapeli; VESA-kiinnityssovitin; takuukortti

VESA-kiinnike

100 mm

Tilaustiedot
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