גיליון נתונים

צג HP 32w
גדול מהחיים

הבידור הביתי מגיע לגבהים
חדשים על צג מרווח בגודל 80
ס"מ ) 31.5אינץ'( באלכסון.
העצם את החוויה בזמן צפייה
בסרטים ,ועבוד בריבוי
משימות עם חלונות רבים על
מסך בגודל מלא .כל מה שעל
המסך מתעורר לחיים
בבהירות מרהיבה עם תצוגות
מלאות חיים ואפשרויות
קישוריות גמישות.

מסך גדול יותר .לראות יותר.
● שדרג את חוויית הבידור שלך עם צג מרווח ברזולוציית  1FHDובגודל  80ס"מ ) 31.5אינץ'( באלכסון
המספק  70%יותר שטח מסך מצג בגודל  24אינץ' .בנוסף לזווית צפייה של  178מעלות המעניקה לך
תמונה חדה מכל הכיוונים.
חד .ברור .צבעוני.
● ראה כיצד המדיה שלך מתעוררת לחיים בצבעים עשירים ותוססים עם טכנולוגיית  .IPSהחל מתצלומי
חופשה ועד סרטים ומשחקים — הכל מוצג בפירוט מרשים עם דיוק  sRGBשל 2.99%
קישוריות נוחה
● יציאות מרובות מאפשרות לך לחבר את המחשב הנייד או את המחשב השולחני בקלות .עיצוב מלוטש
זה כולל יציאות נוחות של  HDMIו ,VGA-שמאפשרות לך התקנה מהירה ופשוטה.

 1להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן בחדות גבוהה מלאה ).(FHD
] [2כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

גיליון נתונים

צג HP 32w

גודל תצוגה

 80ס"מ ) 31.5אינץ'(

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 IPSעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.363מ"מ

זמן תגובה לרענון

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור )עם טכנולוגיית (Overdrive

בהירות

250 cd/m²

יחס ניגודיות

 1200:1סטטי;  6000000:1דינמי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

1x HDMI ,1x VGA

רזולוציה

 1,920 x 1,080) FHDב -60הרץ(

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; אנטי-סטטי; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ניתן לתכנות על-ידי המשתמש

מאפייני אבטחה פיזיים

מוכן לשימוש עם מנעול אבטחה

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5° :עד +13°

מפרטים סביבתיים

צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית

חיסכון באנרגיה

רמת חיסכון באנרגיה ;A :גודל אלכסוני נראה לעין 80 :ס"מ ) 31.5אינץ'(; רזולוציית מסך 1,920 x 1,080) FHD :ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; איפוס להגדרות יצרן; בקרת תמונה; מידע; שפה; ניהול; תפריט; הפעלה

ממדים )ר  xע  xג(

 43.28 x 5.83 x 72.97ס"מ

משקל

 7.72ק"ג

טווח טמפרטורות בהפעלה

 5עד  35°צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

 20עד  80%ללא עיבוי

אישורים ותאימות

 ;CB; CE; cTUVus; FCCמקסיקו )CoC); EPA 7.0

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACתיעוד; כבל  ;HDMIמתאם הרכבה של  ;VESAכרטיס אחריות

מתקן תלייה VESA

 100מ"מ

מידע להזמנה

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