Folha de Dados

Monitor HP 32s

Elegante e imponente

O entretenimento em casa
atinge uma nova dimensão
num espaçoso monitor de 80
cm (31,5 pol.). Maximize o
nível de imersão ao ver filmes,
e execute múltiplas tarefas
em simultâneo com várias
janelas em modo de ecrã
inteiro. Com as suas imagens
vibrantes e opções de
conectividade versáteis, tudo
exibido no ecrã ganha vida
com deslumbrante nitidez.

Mais espaço. Mais envolvência.
● Melhore a sua experiência de entretenimento com um monitor FHD1 expansivo de 80 cm (31,5 pol.)
que integra mais 70% de ecrã do que um monitor de 24 polegadas. Além disso, o ângulo de visão de
178º exibe conteúdos nítidos a partir de todos os lados.
Nítido. Brilhante. Colorido.
● Veja os seus conteúdos ganhar vida em cores ricas e vibrantes com a tecnologia IPS. Desde
fotografias de férias, a filmes e jogos, tudo é retratado com um nível de detalhe impressionante
graças à precisão sRGB de 99%.2
Conectividade conveniente
● As várias portas permitem-lhe ligar facilmente o seu portátil ou PC desktop. Este design elegante
aloja convenientemente uma porta HDMI e VGA, permitindo uma configuração rápida e simples.
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Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.

Folha de Dados

Monitor HP 32s

Tamanho do ecrã

80 cm (31,5 pol.)

Proporção

16:9

Tipo de ecrã

IPS com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels

0,363 mm

Tempo de resposta de actualização

5 ms cinzento para cinzento (com overdrive)

Luminosidade

250 cd/m²

Relação de contraste

1200:1 estático; 6000000:1 dinâmico

Ângulo de visualização

178° na horizontal; 178° na vertical

Sinal de entrada de vídeo

1 Porta VGA, 1 Porta HDMI

Resolução

FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Características do ecrã

Antirreflexo; Antiestático; Seleção de idioma; Retroiluminação LED; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador

Funcionalidades de segurança física

Preparado para fecho

Ângulo de movimentação do ecrã

Inclinação: -5 a +13°

Especificações ambientais

Vidro de ecrã sem arsénio; Baixo teor de halogéneo; Retroiluminação de ecrã sem mercúrio

Eficiência energética

Classe de eficiência energética: A; Ecrã diagonal visível: 80 cm (31,5 pol.); Resolução do ecrã: FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)

Opções de Controlo do Ecrã pelo Utilizador

Luminosidade; Controlo de cores; Contraste; Sair; Reposição de fábrica; Controlo de imagem; Informação; Idioma; Gestão; Menu; Ligar/Desligar

Dimensões (l x p x a)

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

Peso

7,72 kg

Amplitude Térmica em Funcionamento

5 até 35 °C

Amplitude de Humidade em Funcionamento 20 até 80%, não condensada
Product Dimensions (with stand metric)

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

Nota de dimensões (métrico)

Sem suporte.

Certificações e conformidades

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC (México); EPA 7.0

Garantia

Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

Conteúdo da Caixa

Cabo de alimentação CA; Documentação; Cabo HDMI; Adaptador de montagem VESA; Cartão de garantia

Montagem VESA

100 mm

Informações para encomendas

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. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para
os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste
documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões
contidas no presente documento. Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país,
aceda a www.epeat.net. Na loja online HP de acessórios de terceiros, pesquise no separador de pesquisa por acessórios de gerador solar em www.hp.com/go/options
ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registadas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.).
DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países. USB Type-C™
é uma marca comercial da USB Implementers Forum.

