Adatlap

HP 32s kijelző

Kiemelkedik a tömegből

A nagyméretű, 80 cm (31,5
hüvelyk) átmérőjű kijelző új
szintre emeli az otthoni
szórakozást. Elmerülhet a
filmek képi világában, és
egyidejűleg több feladatot
végezhet több ablakban,
teljes méretű képernyőn. Az
élénk színeknek és a sokféle
csatlakoztatási lehetőségnek
köszönhetően a kijelzőn
minden káprázatosan tisztán
jelenik meg.

Nagyobb képernyő, teljesebb vizuális élmény.
● A 80 cm-es (31,5 hüvelykes) képátlójú FHD1 felbontású kijelző felülete 70%-kal nagyobb, mint a 24
hüvelykes monitoroké, így még lenyűgözőbb élményt nyújt. A 178 fokos betekintési szögnek
köszönhetően pedig minden oldalról élesen látszik a kép.
Éles. Tiszta. Színes.
● Az IPS technológiával a médiatartalmak gazdag, élénk színekben kelnek életre. Legyen szó a
nyaraláson készült fényképekről, filmekről vagy játékokról, a 99%-os sRGB színhűségnek
köszönhetően a legapróbb részletek is élesen látszanak.2
Kényelmes csatlakozási lehetőségek
● A kijelző többféle porttal rendelkezik, így könnyedén csatlakoztathatja laptopjához vagy asztali
gépéhez. A karcsú kijelzőn elhelyezett HDMI- és VGA-portokkal a beállítás gyorsan és egyszerűen
elvégezhető.
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Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

Adatlap

HP 32s kijelző

Képernyőméret

80 cm (31,5 hüvelyk)

Oldalarány

16:9

Képernyő típusa

IPS LED-es háttérvilágítással

Képponttávolság

0,363 mm

Frissítési válaszidő

5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással)

Fényerő

250 cd/m²

Kontrasztarány

1200:1 statikus; 6 000 000:1 dinamikus

Megtekintési szög

178° vízszintes; 178° függőleges

Videobemeneti jel

1 VGA, 1 HDMI

Felbontás

FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Megjelenítési jellemzők

Csillogásmentes; Antisztatikus; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható

Fizikai biztonsági funkciók

Biztonsági zár fogadására alkalmas

Képernyő mozgatási szöge

Döntés: –5 és +13° között

Környezeti specifikációk

Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalom; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás

Energiahatékonyság

Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 80 cm (31,5 hüvelyk); Képernyőfelbontás: FHD (1920 x 1080, 60 Hz-en)

Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási
lehetőségei

Fényerő; Színvezérlés; Kontraszt; Kilépés; Gyári beállítások visszaállítása; Képvezérlés; Információk; Nyelv; Kezelés; Menü; Be-/kikapcsolás

Méretek (sz x mé x ma)

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

Súly

7,72 kg

Működési hőmérséklet tartomány

5–35°C

Működési páratartalom tartomány

20–80%, nem lecsapódó

Product Dimensions (with stand metric)

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

Méret feljegyzés (metrikus)

Állvány nélkül.

Tanúsítványok és megfelelőségi információ CB; CE; cTUVus; FCC; Mexikó (CoC); EPA 7.0
Jótállás

1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra egy munkanapon belüli helyszíni javítással. A használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra
bizonyos korlátozások és kivételek érvényesek.

A csomag tartalma

Hálózati tápkábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; VESA-rögzítőadapter; Jótállási jegy

VESA rögzítő

100 mm

Rendelési tudnivalók

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. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az
adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek
semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. EPEAT®
minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
Keresésikulcsszó-generátor a HP napenergiával működő, külső felek által gyártott kiegészítőket tartalmazó áruházában: www.hp.com/go/options Az ENERGY STAR® név
és az ENERGY STAR® jelzés az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards
Association (VESA®) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C™ az USB Implementers Forum védjegye.

