Záznamový list

Obrazovka HP 32s

Nadživotná veľkosť

Na priestrannej obrazovke s
uhlopriečkou 80 cm (31,5") sa
domáca zábava dostáva na
novú úroveň. Nechajte sa
pohltiť dejom pri sledovaní
filmov a pracujte súčasne s
viacerými oknami na
obrazovke plnej veľkosti.
Svižná grafika a všestranné
možnosti pripojenia
zabezpečia, že všetko sa na
obrazovke objaví s oslnivou
čistotou.

Väčšia obrazovka. Väčší obraz.
● Zosilnite svoj zážitok zo zábavy vďaka rozsiahlej obrazovke s 80 cm (31,5") uhlopriečkou a
rozlíšením FHD1, ktorý poskytuje o 70 % väčší obraz ako 24" monitor. Navyše 178 stupňový zorný
uhol ponúka ostrý obraz z každej strany.
Ostré. Jasné. Farebné.
● Sledujte, ako vaše médiá ožijú v bohatých, živých farbách vďaka technológii IPS. Od fotografií z
prázdnin až po filmy a hry – všetko vykreslené do najmenších detailov s 99 % presnosťou farieb
sRGB.2
Pohodlná konektivita
● Množstvo portov umožní jednoduché pripojenie vášho laptopu alebo stolového počítača. Tento
elegantný dizajn poskytuje pohodlne prístupné porty HDMI a VGA a umožňuje rýchlu a jednoduchú
inštaláciu.
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Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

Záznamový list

Obrazovka HP 32s

Veľkosť obrazovky

80 cm (31,5")

Aspect ratio (Pomer strán)

16:9

Typ obrazovky

IPS s posvietením LED

Veľkosť pixelu

0,363 mm

Obnovovací čas odozvy

5 ms šedá-šedá (s technológiou overdrive)

Jas

250 cd/m²

Pomer kontrastu

1200:1 statický; 6 000 000:1 dynamický

Uhol pohľadu

178° horizontálne; 178° vertikálne

Signál vstupu videa

1x VGA, 1x HDMI

Rozlíšenie

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Charakteristika displeja

Antireflexný povrch; Antistatický; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom

Možnosti fyzického zabezpečenia

Pripravený na bezp. zámok

Uhol otočenia obrazovky

Naklonenie: -5 až +13°

Environmentálne parametre

Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti

Energetická efektivita

Trieda energetickej účinnosti: A; Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky: 80 cm (31,5"); Rozlíšenie obrazovky: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti ovládania displeja

Jas; Ovládanie farieb; Kontrast; Koniec; Obnovenie výrobných nastavení; Ovládanie parametrov obrazu; Informácie; Jazyk; Spravovanie; Ponuka; Napájanie

Rozmery (š x h x v)

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

Hmotnosť

7,72 kg

Povolená teplota prevádzkového prostredia 5 až 35 °C
Povolená vlhkosť prevádzkového prostredia 20 až 80%, bez kondenzácie
Product Dimensions (with stand metric)

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

Poznámky k rozmerom (metrické)

Bez stojana.

Certifikáty a povolenia

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

Záruka

2 roky, vyzdvihnutie a vrátenie u vás, vzťahuje sa na súčiastky a prácu

Obsah balenia

Sieťový napájací kábel; Dokumentácia; Kábel HDMI; Montážny adaptér VESA; Záručná karta

Montážny systém VESA

100 mm

Informácie o objednávaní

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. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a
služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente
nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Registrácia EPEAT® v
príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net. Solárnu nabíjačku
nájdete vyhľadaním kľúčového slova generator v obchode HP s príslušenstvom tretích strán na stránke www.hp.com/go/options ENERGY STAR® a značka ENERGY STAR®
sú registrované ochranné známky Úradu pre ochranu životného prostredia v USA. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics
Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách. USB Type-C™ je ochranná známka organizácie USB Implementers Forum.

