Datasheet

HP 32s scherm

Groots

Entertainment thuis bereikt
nieuwe hoogten op een groot
31,5-inch (80-cm) scherm. Ga
helemaal op in een film of
multitask in meerdere
vensters op een groot
scherm. Door de briljante
weergave en veelzijdige
connectiviteit komt alles op
het scherm superhelder tot
leven.

Groter scherm. Meer te zien.
● Til entertainment naar een hoger niveau met een groot 31,5-inch (80-cm) FHD-scherm1 met een
resolutie die 70% meer scherm biedt dan een 24-inch monitor. De inkijkhoeken van 178 graden
bieden vanaf alle kanten een scherp beeld.
Scherp. Helder. Kleurrijk.
● Media komen tot leven in rijke, briljante kleuren dankzij IPS-technologie. Alles, van vakantiefoto's tot
films en games, is tot in detail zichtbaar met een sRGB-kleuraccuratesse van 99%.2
Handige aansluitmogelijkheden
● Meer poorten om gemakkelijk je laptop of desktop aan te sluiten. Het strakke ontwerp heeft een
HDMI- en VGA-poort voor snelle, eenvoudige installatie.
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Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

Datasheet

HP 32s scherm

Schermformaat

80 cm (31,5 inch)

Aspectratio

16:9

Type scherm

IPS met led-backlight

Pixelgrootte

0,363 mm

Refresh responstijd

5 ms grijs naar grijs (met overdrive)

Helderheid

250 cd/m²

Contrastverhouding

1200:1 statisch; 6000000:1 dynamisch

Beeldhoek

178° horizontaal; 178° verticaal

Video-ingangssignaal

1 VGA, 1 HDMI

Resolutie

FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Schermkenmerken

Ontspiegeld; Antistatisch; Taalkeuze; Led-backlight; Instelmogelijkheden op scherm; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar

Fysieke beveiligingskenmerken

Klaar voor veiligheidsslot

Scherminstelhoek

Kantelen: -5 tot +13°

Omgevingsspecificaties

Arseenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm

Energiezuinigheid

Energiezuinigheidsklasse: A; Schermgebied, diagonaal: 80 cm (31,5 inch); Schermresolutie: FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)

Gebruikersinstellingen van het scherm

Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Fabrieksinstellingen; Beeldregeling; Informatie; Taal; Beheer; Menu; Voeding

Afmetingen (b x d x h)

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

Gewicht

7,72 kg

Temperatuur bij gebruik

5 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf

20 tot 80% niet-condenserend

Product Dimensions (with stand metric)

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

Afmetingen, noot (metrisch)

Zonder voet.

Certificeringen en compatibiliteit

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

Garantie

Drie jaar garantie op onderdelen en reparatiearbied.

Inbegrepen hardware en software

Netsnoer; Documentatie; HDMI-kabel; VESA-montage-adapter; Garantiekaart

Vesa-montage

100 mm

Bestelinfo

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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