Podatkovni list

Zaslon HP 32s

Večji od življenja

Zabava v domačem okolju na
velikem zaslonu z diagonalo
80 cm (31,5 palca) dosega
nove višine. Povečajte
prepričljivost pri gledanju
filmov in na zaslonu polne
velikosti izvajajte
večopravilnost z več okni.
Zaradi živahnih slikovnih
elementov in raznolikih
možnosti za povezovanje vse
na zaslonu oživi z izjemno
jasnostjo.

Več zaslona, več stvari za ogled.
● Izboljšajte izkušnjo zabave z velikim zaslonom z diagonalo 80 cm (31,5 palca) in ločljivostjo FHD1, ki
zagotavlja 70 % več prostora kot 24-palčni monitor. Poleg tega 178-stopinjski kot gledanja
zagotavlja ostro sliko z vseh strani.
Oster, jasen in barvit.
● S tehnologijo IPS bo vaša predstavnostna vsebina oživela v bogatih in živahnih barvah. Naj gre za
fotografije s počitnic, filme ali igre – vsi so prikazani z izjemnimi podrobnostmi z 99-odstotno barvno
natančnostjo sRGB.2
Priročna povezava
● Več vrat omogoča preprosto priključitev v prenosni ali namizni računalnik. Elegantno oblikovanje
vsebuje priročna priključka HDMI in VGA, ki omogočata hitro ter preprosto namestitev.
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Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).
Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.
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Zaslon HP 32s

Velikost prikaza

80 cm (31,5 palca)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

IPS z osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,363 mm

Odzivni čas osveževanja

5 ms prehod iz sive barve v sivo (s prekoračitvijo)

Svetlost

250 cd/m²

Kontrastno razmerje

1200 : 1 statično; 6000000 : 1 dinamično

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

1 priključek VGA, 1 priključek HDMI

Ločljivost

FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; zaščita proti statični elektriki; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljiv

Fizične varovalne funkcije

Pripravljen za uporabo ključavnice

Kot premika zaslona

Nagib: -5 do +13°

Tehnični podatki o okolju

Steklo zaslona brez arzena; nizka vsebnost halogenih snovi; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Energetska učinkovitost

Razred energetske učinkovitosti: A; Vidna diagonala zaslona: 80 cm (31,5 palca); Ločljivost zaslona: FHD (1920 x 1080 pri 60 Hz)

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Brightness (Svetlost); Color control (Upravljanje barv); Contrast (Kontrast); Exit (izhod); Factory reset (Ponastavitev tovarniških nastavitev); Image control (Nadzor slike);
Information (Informacije); Language (Jezik); Management (Upravljanje); Menu (Meni); vklop/izklop

Mere (š x g x v)

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

Teža

7,72 kg

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35°C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 20 do 80 % brez kondenziranja

Product Dimensions (with stand metric)

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

Opomba za dimenzijo (metrične enote)

Brez stojala.

Certifikati in skladnost

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

Garancija

1 letna omejena garancija vključuje 1 leto garancije na dele, delo in storitev pomoči na lokaciji naslednji delovni dan. Pogoji in določila so odvisni od države. V veljavi so
določene omejitve in izključitve.

Vsebina škatle

Električni kabel; dokumentacija; kabel HDMI; prilagojevalnik za nosilec VESA; garancijska kartica

Nosilec VESA

100 mm

Informacije o naročanju

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. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Registrirano z EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno
od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na naslovu www.hp.com/go/options v HP-jevi
trgovini z izdelki drugih ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta
registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics
Standards Association) v ZDA in drugih državah. USB Type-C™ je blagovna znamka zveze USB Implementers Forum.

