Datablad

HP 32s Display

Extra stor

Hemunderhållningen når nya
höjder på en stor skärm på 80
cm (31,5 tum). Låt dig
uppslukas när du tittar på film
eller utför flera uppgifter
samtidigt med flera fönster på
en skärm i fullstorlek. Med de
intensiva visuella effekterna
och mångsidiga
anslutningsmöjligheterna
väcks allt på skärmen till liv i
bländande skärpa.

Mer skärm. Mer att se.
● Ge din underhållning ett lyft med en bred skärm på 80 cm (31,5 tum) med FHD-upplösning1 som ger
70 % mer skärm än en 24-tumsbildskärm. Tack vare visningsvinkeln på 178 grader får du dessutom
en skarp bild från alla håll.
Skarp. Klar. Färgstark.
● Se hur medier väcks till liv i intensiva och levande färger med IPS-teknik. Allt visas med stor
detaljrikedom med 99 % sRGB-noggrannhet – från semesterfoton till filmer och spel.2
Bekväm anslutning
● Med flera portar är det enkelt att ansluta till din stationära eller bärbara dator. Den här eleganta
designen rymmer smidigt både en HDMI- och en VGA-port, så installationen är snabb och enkel.
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Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
Alla prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera.
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HP 32s Display

Bildskärmsstorlek

80 cm (31,5 tum)

Höjd-bredd-förhållande

16:9

Bildskärmstyp

IPS med LED-belysning

Pixelstorlek

0,363 mm

Svarstid för uppdatering

5 ms grått till grått (med overdrive)

Ljusstyrka

250 cd/m²

Bildkvot

1 200:1 statiskt; 6 000 000:1 dynamiskt

Betraktningsvinkel

178° horisontellt; 178° vertikalt

Videoinsignal

1x VGA, 1x HDMI

Upplösning

FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Skärmegenskaper

Antireflexbehandlad; Antistatisk; Språkval; LED-bakgrundsbelysning; Kontroller på skärmen; Plug and play; Kan programmeras av användaren

Fysiska säkerhetsfunktioner

Säkerhetslåsberedd

Bildskärmens rörelsevinkel

Lutning: −5 till +13°

Specifikationer för omgivning

Arsenikfritt bildskärmsglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklass: A; Synlig skärm (diagonalt): 80 cm (31,5 tum); Skärmupplösning: FHD (1920 x 1080 vid 60 Hz)

Bildskärmens alternativ för
användarkontroll

Ljusstyrka; Färgkontroll; Kontrast; Avsluta; Fabriksåterställning; Bildkontroll; Information; Språk; Administration; Meny; Ström

Yttermått (b x d x h)

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

Vikt

7,72 kg

Driftstemperatur

5 till 35 °C

Luftfuktighet vid drift

20 till 80 % icke kondenserande

Product Dimensions (with stand metric)

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

Notering om yttermått (metriskt)

Utan stativ.

Certifieringar och överensstämmelser

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC i Mexiko; EPA 7.0

Garanti

1 års begränsad garanti inklusive 1 års service på platsen nästa dag samt material och arbete. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag
gäller.

Förpackningens innehåll

Nätsladd; Dokumentation; HDMI-kabel; Adapter för VESA-fäste; Garantikort

VESA-fäste

100 mm

Beställningsinfo

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. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för
produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare
garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. EPEAT®-registrerad (om tillämpligt). EPEAT-registreringen varierar mellan
olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna generatortillbehör på
www.hp.com/go/options ENERGY STAR® och ENERGY STAR®-logotypen är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency.
DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. USB Type-C™ är ett
varumärke som tillhör USB Implementers Forum.

