Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP Pavilion Gaming 32 HDR
Οθόνη παιχνιδιών 144 Hz με AMD FreeSync™

Οθόνη HDR. Σχεδίαση
ειδικά για παιχνίδια.
Η οθόνη HP Pavilion Gaming
32 HDR παρέχει απίστευτα
ομαλά, ολοζώντανα
γραφικά—είτε παίζετε ή
παρακολουθείτε βίντεο είτε
επεξεργάζεστε φωτογραφίες.
Απολαύστε χρώματα υψηλής
αντίθεσης και καθηλωτική
ευκρίνεια με την προηγμένη
DisplayHDR™ 600 , ενώ η
τεχνολογία AMD® FreeSync™
κάνει τις καθυστερήσεις
παρελθόν.
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Η διαφορά είναι προφανής
● Απολαύστε ολοζώντανη εικόνα σε μια οθόνη QHD3 81,28 cm (32") με DisplayHDR™
6001. Με υψηλότερη αντίθεση και μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων, το περιεχόμενό
σας—είτε πρόκειται για παιχνίδια ή βίντεο–δεν ήταν ποτέ τόσο εντυπωσιακό.
Ομαλό παιχνίδι χωρίς καθυστερήσεις
● Βάλτε τέλος στις διακοπές του παιχνιδιού και στα σπασμένα καρέ. Η τεχνολογία
FreeSync™ της AMD®2 εξαλείφει τα κολλήματα και τις διακοπές της εικόνας για
ομαλή εμπειρία παιχνιδιού χωρίς κόπο.
Εύκολη συνδεσιμότητα
● Αυτή η ευέλικτη οθόνη έχει 2 θύρες HDMI, 1 θύρα DisplayPort™, 2 θύρες USB και
μια έξοδο ήχου για την απρόσκοπτη σύνδεση όλων των συσκευών και του
βοηθητικού εξοπλισμού σας.

Για την πλήρη προβολή εικόνων HDR απαιτείται περιεχόμενο υψηλού δυναμικού εύρους (HDR).
Το FreeSync™ είναι διαθέσιμο μόνο όταν υπάρχει σύνδεση σε θύρα DisplayPort ή HDMI. Το FreeSync™ είναι τεχνολογία της AMD® για τις οθόνες FHD ή QHD και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξαλείφει την
καθυστέρηση ή/και τα κωλύματα στα παιχνίδια και τα βίντεο, κλειδώνοντας την ταχύτητα ανανέωσης της οθόνης στην ταχύτητα καρέ της κάρτας γραφικών. Απαιτούνται οθόνη, γραφικά AMD® Radeon™ ή/και APU
AMD® A-Series με συμβατότητα DisplayPort™ Adaptive-Sync. Απαιτείται το AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (ή νεότερη έκδοση). Οι προσαρμόσιμες ταχύτητες ανανέωσης διαφέρουν ανάλογα με την οθόνη.
3
Για την προβολή εικόνων QHD απαιτείται περιεχόμενο QHD.
4
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
5
3 έτη τυπική εγγύηση υλικού για ανταλλακτικά και εργασία (APJ) [εγγύηση 1 έτους (AMS, EMEA)]. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.HP.com/go/support
6
Το φίλτρο θορύβου μειώνει την υπερέκθεση της εικόνας.
7
Ο βραχίονας ή το σύστημα επιτοίχιας στήριξης VESA πωλούνται ξεχωριστά.
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Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Gaming 32 HDR Display

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Οθόνη υψηλού δυναμικού εύρους
Τα παιχνίδια και οι ταινίες HDR φαίνονται ζωντανές και γεμάτες χρώμα, με αυξημένη αντίθεση σε οθόνη HDR με πιστοποίηση VESA. Τα πιο ακριβή χρώματα
παρέχουν οπτική εμπειρία που προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα.1
Τεχνολογία AMD® FreeSync™
Δείτε και αισθανθείτε τη διαφορά του φυσικού και γρήγορου παιχνιδιού. Συγχρονίζοντας το ρυθμό ανανέωσης με την GPU, το AMD® FreeSync™ καθιστά τις
διακοπές, την καθυστέρηση εισόδου και τα προβλήματα οθόνης (screen tearing) παρελθόν.2
Χώρος χρωμάτων DCI-P3
Εξασφαλίστε βαθύτερες αποχρώσεις και πιο ακριβή χρώματα με μεγαλύτερη γκάμα χρωμάτων σε σύγκριση με τον sRGB. Ο DCI-P3 98% αποδίδει τα χρώματα
στην οθόνη με μεγαλύτερη πιστότητα, όπως είναι στον πραγματικό κόσμο.4
Φωτεινότητα αιχμής 600 nit
Με υπερδιπλάσια φωτεινότητα σε σύγκριση με τις τυπικές οθόνες, τα 600 nit αναπαράγουν τα παιχνίδια και τις ταινίες με ρεαλιστικό τρόπο και αποδίδουν
εντυπωσιακές λεπτομέρειες και έντονο μαύρο.4
Οθόνη VA
Με ευρεία γωνία προβολής 178° και καλύτερα επίπεδα μαύρου, οι οθόνες VA αναβαθμίζουν το αγαπημένο σας περιεχόμενο με εξαιρετικό λόγο αντίθεσης, για να
χαρίζουν χρώματα που ξεχωρίζουν.
Ρυθμός ανανέωσης 75 Hz
Απελευθερώστε τον ρυθμό καρέ στα παιχνίδια σας διότι, με ρυθμό ανανέωσης 75 Hz, αυτή η οθόνη μπορεί να προσφέρει καθαρότερες λεπτομέρειες σε υψηλή
ανάλυση, με ομαλή εναλλαγή των καρέ για γρηγορότερη απόκριση σε κλάσματα του δευτερολέπτου.4
Οθόνη QHD
Βυθιστείτε στην καθηλωτική ανάλυση και τις εξαιρετικά ευκρινείς λεπτομέρειες των 3,7 εκατομμυρίων pixel. Η ανάλυση 2.560 x 1.440 μεταμορφώνει όλο το
περιεχόμενό σας και σας χαρίζει μια εμπειρία ψυχαγωγίας που θα σας μείνει αξέχαστη.3
Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά
Εργαστείτε ξένοιαστα με την τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους της HP (διαφέρει ανά χώρα/περιοχή). Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.5
Ρυθμίσεις OSD από το χρήστη
Επίσης, το έξυπνο λογισμικό HP My Display σάς επιτρέπει να χωρίσετε την οθόνη σε τμήματα ώστε να μπορείτε να έχετε ανοιχτά πολλά παράθυρα εφαρμογών
ταυτόχρονα, ενώ αποθηκεύει και τις προτιμώμενες από το χρήστη ρυθμίσεις για εύκολη εκκίνηση.
Βελτιωμένες οπτικές ιδιότητες
Η ανάλυση HP Enhance+ βελτιώνει την ποιότητα εικόνας με προηγμένη μείωση θορύβου για πιο κρυστάλλινο, πιο καθαρό αποτέλεσμα. Περιορίζοντας την
υπερέκθεση, το προηγμένο φίλτρο θορύβου ενισχύει την εικόνα για να απολαμβάνετε φωτογραφίες, βίντεο και παιχνίδια με μεγαλύτερη ευκρίνεια.6
Εύκολη πρόσβαση στις θύρες
Συνδεθείτε γρήγορα με την οθόνη χάρη στην απλή και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις θύρες για πιο άνετη εμπειρία.
Από το γραφείο στον τοίχο
Η οθόνη είναι εξοπλισμένη με πρότυπο σύστημα ανάρτησης VESA, για να την τοποθετήσετε στον τοίχο ή σε περιστρεφόμενο βραχίονα.7
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Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP Pavilion Gaming 32 HDR

Μέγεθος οθόνης

81,28 cm (32")

Λόγος διαστάσεων

16:9

Τύπος οθόνης

VA με οπισθοφωτισμό LED

Βήμα εικονοστοιχείου

0,276 mm

Χρόνος απόκρισης

5 ms γκρι σε γκρι (με υπεροδήγηση)

Λόγος αντίθεσης

10.000.000:1 δυναμική; 3000:1 στατική

Γωνία θέασης

178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα

Σήμα εισόδου βίντεο

2 USB 3.0 (downstream)

Ανάλυση

QHD (2.560 x 1.440 στα 60 Hz)

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (οριζόντια)

Έως 112 kHz

Συχνότητα σάρωσης οθόνης (κάθετη)

Έως 75 Hz

Χαρακτηριστικά οθόνης

Αντιθαμβωτική; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Χαμηλή θολότητα; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; AMD FreeSync™

Τύπος στοιχείων εισόδου οθόνης

1 DisplayPort™; 2 HDMI

Γωνία οθόνης

Κλίση: -5 έως + 21°

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό; Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο; Oπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο

Επιλογές ελέγχου χρήστη οθόνης

Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Γλώσσα; Διαχείριση; Έλεγχος λειτουργίας; Έλεγχος εισόδου; Έλεγχος μενού

Διαστάσεις (π x β x υ)

73,99 x 5,32 x 43,34 cm

Σημείωση διάστασης (μετρική)

Χωρίς βάση.

Διαστάσεις προϊόντος (με τη βάση, μετρικό
σύστημα)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm

Βάρος

9,9 kg

Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας

5 έως 35 °C

Όρια υγρασίας λειτουργίας

20 έως 80% χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις

MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 και
Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; MEPS για Βιετνάμ; WEEE; ISC; Πιστοποίηση για Skype for Business

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών

Περιεχόμενο συσκευασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο DisplayPort™; Καλώδιο HDMI; Καλώδιο USB; Κάρτα εγγύησης

Βάση VESA

100 mm

Πληροφορίες παραγγελίας

3BZ12AA#ABB:192545588386;3BZ12AA#A2N:192545588454;3BZ12AA#ABU:192545588393;3BZ12AA#ABV:192545588430;3BZ12AA#ABY:192545588416;3BZ12A
A#UUG:192545588447;3BZ12AA#ABT:192545588423;3BZ12AA#UUZ:192545588409

© Copyright 2018 HP Development Company; L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η
εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Ανατρέξτε στο
κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων κατασκευαστών της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options. Η ονομασία ENERGY STAR® και το
σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι
εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία USB Type-C™ είναι εμπορικό σήμα της USB
Implementers Forum.

