Karta produktu

Wyświetlacz HP 32s

Pokaźny

Nowy poziom domowej
rozrywki dzięki obszernemu
wyświetlaczowi o przekątnej
80 cm (31,5"). Maksymalna
głębia obrazu podczas
oglądania filmów i
wykonywanie wielu zadań
przy użyciu wielu okien na
ekranie pełnej wielkości.
Czysty obraz, wszechstronne
opcje połączeń i wszystko na
ekranie staje się niezwykle
realistyczne dzięki
oszałamiającej jakości obrazu.

Większy ekran. To więcej szczegółów.
● Poczuj moc rozrywki dzięki dużemu wyświetlaczowi o przekątnej 80 cm (31,5") i rozdzielczości FHD1,
zapewniającemu o 70% większą powierzchnię ekranu niż 24-calowy monitor. Kąt widzenia 178
stopni zapewnia dodatkowo ostry obraz ze wszystkich stron.
Czytelny. Wyraźny. Kolorowy.
● Materiały multimedialne nabierają życia w bogatych, czystych kolorach zapewnianych przez
technologię IPS. Zdjęcia z wakacji, filmy i gry – wszystko jest oddawane z dbałością o najmniejszy
szczegół dzięki dokładności odwzorowania kolorów 99% sRGB.2
Wygodne opcje łączności
● Wiele portów umożliwia łatwe podłączenie laptopa lub komputera stacjonarnego. Elegancka
konstrukcja zapewnia wygodny dostęp do portów HDMI i VGA, dzięki czemu konfiguracja jest szybka
i prosta.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od
podanej.
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Wyświetlacz HP 32s

Wielkość wyświetlacza

80 cm (31,5″)

Współczynnik kształtu

16:9

Typ wyświetlacza

IPS z podświetleniem LED

Wielkość piksela

0,363 mm

Czas odświeżania

5 ms od szarości do szarości (z funkcją przesteru)

Jasność

250 cd/m²

Współczynnik kontrastu

1200:1 statyczny; 6 000 000:1 dynamiczny

Kąt podglądu

178° w poziomie; 178° w pionie

Wejściowy sygnał wideo

1x VGA, 1x HDMI

Rozdzielczość

FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Funkcje wyświetlacza

Powłoka antyrefleksyjna; Powłoka antystatyczna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika

Zabezpieczenia fizyczne

Obsługa blokady zabezpieczającej

Zakres przechyłu wyświetlacza

Nachylenie: od -5 do +13°

Parametry środowiskowe

Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci

Sprawność energetyczna

Klasa sprawności energetycznej: A; Przekątna widocznego ekranu: 80 cm (31,5″); Rozdzielczość ekranu: FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika

Jasność; Ustawienia kolorów; Kontrast; Wyjście; Przywracanie ustawień fabrycznych; Ustawianie obrazu; Informacje; Język; Zarządzanie; Menu; Zasilanie

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

72,97 × 5,83 × 43,28 cm

Waga

7,72 kg

Zakres tempretatur pracy

Od 5 do 35°C

Zakres wilgotności podczas pracy

20–80% bez kondensacji

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 × 21,91 × 49,78 cm

Informacje o wymiarach (jednostki
metryczne)

Bez podstawy.

Certyfikaty i normy

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC – Meksyk; EPA 7.0

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)

Zawartość opakowania

Przewód zasilający pr. zm.; Dokumentacja; Kabel HDMI; Adapter do montażu VESA; Karta gwarancyjna

Mocowanie VESA

100 mm

Informacje o zamawianiu

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. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma
HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione
w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz
braki występujące w niniejszym dokumencie. Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według
krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Wyszukaj słowo kluczowe „generator” w opcjach innych producentów, aby znaleźć akcesoria generatora solarnego na
stronie www.hp.com/go/options ENERGY STAR® i znak ENERGY STAR® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych.
DisplayPort™ i logo DisplayPort™ są znakami towarowymi należącymi do Video Electronics Standards Association (VESA®) na terenie Stanów Zjednoczonych i innych
krajów. USB Type-C™ jest znakiem towarowym USB Implementers Forum.

