Fişă tehnică

Monitor HP 32s

Mai mult decât viaţă

Divertismentul la domiciliu
atinge noi culmi, pe un ecran
spaţios cu diagonală de 80 cm
(31,5 inchi). Maximizaţi gradul
de imersiune în timp ce
vizionaţi filme şi beneficiaţi de
multitasking cu mai multe
ferestre pe un ecran complet.
Cu efectele vizuale vibrante şi
opţiunile de conectivitate
versatile, tot ce se află pe
ecran capătă viaţă cu o
incredibilă claritate.

Ecran mai mare. Mai multe văzut.
● Susţine-vă experienţa de divertisment cu un monitor cu rezoluţie FHD1 şi diagonală de 80 cm (31,5
inchi), care oferă un ecran cu 70 % mai mare decât un monitor de 24 de inchi. În plus, unghiul de
vizualizare de 178 de grade vă oferă o imagine mai clară din toate părţile.
Intens. Clar. Plin de culoare.
● Urmăriţi cum conţinutul media prinde viaţă în culori bogate, vibrante prin intermediul tehnologiei IPS.
De la fotografiile de vacanţă la filme şi jocuri – totul este descris în detalii frapante cu o acurateţe
sRGB de 99%.2
Conectivitate avantajoasă
● Mai multe porturi vă permit să vă conectaţi cu uşurinţă la laptop sau desktop. Acest design elegant
găzduieşte convenabil un port HDMI şi VGA, permiţând o instalare rapidă şi simplă.
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Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).
Toate specificaţiile de performanţă reprezintă specificaţiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanţa curentă poate varia în plus sau în minus.

Fişă tehnică

Monitor HP 32s

Dimensiune ecran

80 cm (31,5 inchi)

Proporţie dimensiuni

16:9

Tip ecran

IPS cu fundal cu LED-uri

Dimensiune pixel

0,363 mm

Durată de răspuns reîmprospătare

5 ms, gri la gri (cu suprasolicitare)

Luminozitate

250 cd/m²

Rată contrast

1200:1 static; 6000000:1 dinamic

Unghi de vizibilitate

178° orizontal; 178° vertical

Semnal de intrare video

1x VGA, 1x HDMI

Rezoluţie

FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Caracteristici ecran

antireflexie; antistatic; selectare limbă; iluminare din fundal cu LED-uri; comenzi pe ecran; Plug and play; Programabil de către utilizator

Facilităţi de securitate fizică

Pregătit pentru încuietoare de securitate

Unghiul de mişcare al ecranului

Înclinare: -5° – +13°

Specificaţii de mediu

sticlă pentru ecran fără arsen; conţinut redus de halogeni; Lumini de fundal fără mercur

Eficienţă energetică

Clasă de eficienţă energetică: A; Diagonală ecran vizibil: 80 cm (31,5 inchi); Rezoluţie ecran: FHD (1920 x 1080 la 60 Hz)

Opţiuni pentru controlul ecranului de către
utilizator

luminozitate; control culori; contrast; ieşire; reiniţializare la setările din fabrică; control imagine; informaţii; limbă; gestionare; meniu; Alimentare

Dimensiuni (L x A x î)

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

Greutate

7,72 kg

Temperatură de funcţionare

între 5 şi 35°C

Umiditate de funcţionare

20 - 80% fără condensare

Product Dimensions (with stand metric)

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

Notă referitoare la dimensiuni (sistem
metric)

Fără suport.

Certificări şi conformităţi

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

Garanţie

1 an de garanţie limitată, care include 1 an pentru componente, manoperă şi servicii la sediu, în următoarea zi lucrătoare. Termenii şi condiţiile diferă în funcţie de ţară. Se
aplică anumite restricţii şi excluderi.

Conţinut cutie

cablu de alimentare în c.a.; documentaţie; cablu HDMI; adaptor montură VESA; Fişă de garanţie

Montură VESA

100 mm

Informaţii de comandă

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. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca
reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Are
înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcţie de ţară. Pentru starea înregistrării în funcţie de ţară, consultaţi www.epeat.net. Căutaţi cuvântul
cheie generator la magazinul HP cu opţiuni de la terţi, pentru accesorii de generatoare solare, la www.hp.com/go/options ENERGY STAR® şi simbolul ENERGY STAR® sunt
mărci comerciale înregistrate ale Agenţiei de protecţie a mediului din S.U.A. DisplayPort™ şi sigla DisplayPort™ sunt mărci comerciale deţinute de Video Electronics
Standards Association (VESA®) în Statele Unite şi în alte ţări. USB Type-C™ este o marcă comercială a USB Implementers Forum.

