Dataark

HP 32s-skjerm

Større enn livet

Hjemmeunderholdningen når
nye høyder på en romslig
skjerm på 80 cm (31,5")
diagonalt. Maksimal
innlevelse når du ser på filmer,
og fleroppgavekjøring med
flere vinduer på en skjerm i
full størrelse. De livaktige
visuelle effektene og allsidige
tilkoblingsmulighetene gjør at
alt på skjermen bringes til live
i imponerende klarhet.

Større skjerm. Mer å se.
● Få en kraftigere underholdningsopplevelse med en ekspansiv skjerm på 80 cm (31,5") diagonalt,
med FHD-oppløsning1 som gir 70 % mer bildeområde enn en 24-tommers skjerm. I tillegg gir
178-graders visningsvinkel deg skarpt bilde fra alle sider.
Skarp. Klar. Fargerik.
● Se mediene dine komme til live i rike, livaktige farger med IPS-teknologi. Alt fra feriebilder til filmer
og spill fremstilles i slående detaljer – med 99 % sRGB-nøyaktighet.2
Praktisk tilkobling
● Flere porter lar deg enkelt koble til den bærbare eller stasjonære datamaskinen din. Den slanke
designen er praktisk, med en HDMI- og VGA-port for rask og enkel konfigurasjon.
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Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
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HP 32s-skjerm

Skjermstørrelse

80 cm (31,5")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

IPS m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,363 mm

Oppdateringsresponstid

5 ms grått til grått (med overstyring)

Lysstyrke

250 cd/m²

Kontrastforhold

1200:1 statisk; 6000000:1 dynamisk

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Videoinngangssignal

1x VGA, 1x HDMI

Oppløsning

FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Antistatisk; Språkvalg; LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Plug and Play; Brukerprogrammerbar

Fysiske sikkerhetsfunksjoner

Klar for sikkerhetslås

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +13°

Miljøspesifikasjoner

Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Energieffektivitet

Energieffektivitetsklasse: A; Synlig skjerm diagonalt: 80 cm (31,5"); Skjermoppløsning: FHD (1920 x 1080 ved 60 Hz)

Skjerm, brukerkontroller

Lysstyrke; Fargestyring; Kontrast; Avslutt; Tilbakestilling til fabrikkstandard; Bildekontroll; Informasjon; Språk; Administrasjon; Meny; Strøm

Mål (b x d x h)

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

Vekt

7,72 kg

Temperaturverdier ved drift

5 til 35°C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 80 % ikke-kondenserende

Product Dimensions (with stand metric)

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

Merknad til mål (metrisk)

Uten stativ.

Sertifiseringer og samsvar

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

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder.

Innhold i esken

Strømledning; Dokumentasjon; HDMI-kabel; VESA-monteringsadapter; Garantikort

VESA-montering

100 mm

Bestillingsinformasjon
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