Veri sayfası

HP 32s Ekran

Hayattan bile büyük

Geniş 80 cm (31,5") diyagonal
ekranla ev eğlencesi yeni
doruklara ulaşıyor. Tam
boyutlu ekranla, izlediğiniz
filmlerin sizi çepeçevre
sarmalamasına izin verin ve
birden fazla pencerede çoklu
görevler yapın. Canlı görseller
ve çok yönlü bağlantı
seçenekleri sunan bu
ekrandaki her şey büyüleyici
bir netlikle hayat kazanır.

Daha büyük ekran. Daha çok görüntü.
● 24" bir monitörden %70 daha fazla ekran alamı sunan geniş 80 cm (31,5") diyagonal FHD1
çözünürlüklü ekranla eğlence deneyiminizi artırın. 178 derecelik görüntüleme açısı da her taraftan
net resimler sunar.
Net. Keskin. Renkli.
● IPS teknolojisi sayesinde medyalarınızı zengin, canlı renklerle izleyin. %99 sRGB renk doğruluğu
sayesinde tatil fotoğraflarından film ve oyunlara kadar her şey göz alıcı ayrıntılarla görüntülenir.2
Rahatça bağlanabilme
● Birden fazla bağlantı noktasıyla, dizüstü veya masaüstü bilgisayarınıza kolayca bağlayabilirsiniz. Bu
şık tasarımın kullanışlı HDMI ve VGA bağlantı noktalarıyla hızlı ve kolay kurulum yapabilirsiniz.
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Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir.
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
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Ekran boyutu

80 cm (31,5")

En boy oranı

16:9

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı IPS

Piksel

0,363 mm

Yenileme yanıt süresi

5 ms gri-gri (hız aşırtma ile)

Parklaklık

250 g/m²

Kontrast oranı

1200:1 statik; 6000000:1 dinamik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

1x VGA, 1x HDMI

Çözünürlük

FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Antistatik; Dil seçimi; LED arkadan aydınlatma; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir

Fiziksel güvenlik özellikleri

Güvenlik kilidi özellikli

Ekran hareket açısı

Eğim açısı: -5 - +13°

Çevre şartnameleri

Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları

Enerji verimliliği

Enerji verimlilik sınıfı: A; Görünür ekran diyagonal: 80 cm (31,5"); Ekran çözünürlüğü: FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Parlaklık; Renk denetimi; Kontrast; Çıkış; Fabrika ayarları; Görüntü denetimi; Bilgi; Dil; Yönetim; Menü; Güç

Boyutları (e x d x y)

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

Ağırlık

7,72 kg

Çalıştırma Isısı

5 - 35°C

Çalıştırma Nemi

%20 - 80 yoğunlaşmayan

Product Dimensions (with stand metric)

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

Boyut notu (metrik)

Ayak hariçtir.

Sertifikalar ve uyumluluklar

CB; CE; cTUVus; FCC; Meksika CoC; EPA 7.0

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; Belgeler; HDMI kablosu; VESA Montaj adaptörü; Garanti kartı

VESA montaj

100 mm

Sipariş bilgileri

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. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu
ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede
olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre
değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinde bulunan HP'nin
3'üncü taraf seçenekler mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın. ENERGY STAR® ve ENERGY STAR® işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari
markalarıdır. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association'un (VESA®) ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır. USB Type-C™, USB
Implementers Forum'un ticari markasıdır.

