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תצוגת  .HDRמתוכנן
למשחק.

צג HP Pavilion Gaming 32
 HDRמספק תצוגות ויזואליות
חלקות ונאמנות למציאות
להפליא – אם מדובר
במשחקים ,בצפייה בסרטוני
וידאו או בעריכת תמונות .פנק
את עצמך בצבעים בעלי
ניגודיות גבוהה ובפירוט
מרהיב עם ™DisplayHDR
 , 600כאשר טכנולוגיית
™ AMD® FreeSyncהופכת
את ההפרעות ואת השהיית
הקלט להיסטוריה עתיקה.
1

2

ההבדל ברור כשמש
●
התנסה בתמונה נאמנה למציאות בצג  3QHDבגודל  81.28ס"מ ) 32אינץ'( באלכסון עם
 . 1DisplayHDR™ 600עם ניגודיות עמוקה יותר ודיוק צבע גדול יותר ,התוכן שלך – ממשחקים ועד
סרטוני וידאו – מעולם לא היה ממכר כל-כך.
משחק חלק וללא הפרעות
● תוכל לשכוח ממשחקים שנקטעים ומתמונות שנחתכות .טכנולוגיית ™ 2AMD® FreeSyncמסייעת
למניעת קרעים וקיטוע של התמונה ולקבלת חוויית משחק חלקה ללא מאמץ.
קישוריות קלה
● צג רבגוני זה כולל שתי יציאות  ,HDMIיציאת ™ ,DisplayPortשתי יציאות  USBויציאת שמע כדי
לחבר את כל ההתקנים והאביזרים שלך בצורה חלקה.
תכונות המוצר
● משחקי  HDRוסרטים נראים מלאי חיים וצבעים ,עם ניגודיות משופרת בצג  HDRעם אישור .VESA
צבעים מדויקים יותר מספקים חוויה ויזואלית מציאותית יותר.
● ראה והרגש את ההבדל של משחק טבעי ומיידי .על-ידי סינכרון קצב הרענון עם ה GPU-שלךAMD® ,
™ FreeSyncהופך את ההפרעות בתצוגה ,השהיית הקלט והקרעים שמופיעים במסך ,להיסטוריה
עתיקה.
●
קבל גוונים עמוקים יותר וצבעים מדויקים יותר עם טווח צבעים רחב יותר מאשר sRGB. DCI-P3
מציג צבעים על תצוגות בקירוב של  98%לצבעים שמופיעים במציאות.
● עם בהירות כפולה מזו של צגים אופייניים 600 nits ,מתווים משחקים וסרטים באופן מציאותי ומפיקים
צבעים בהירים מרשימים ושחורים עמוקים.

] [1דרוש תוכן  (HDR) High dynamic rangeלצורך הצגת תמונות באיכות .HDR
 FreeSync™ 2זמין רק כאשר הוא מחובר ליציאת  DisplayPortאו ™ HDMI. FreeSyncהוא טכנולוגיה של ® AMDהמופעלת בצגי  FHDאו  .QHDהטכנולוגיה מיועדת למניעת רעידות ו/או קרעים בתמונה במשחקים
ובסרטוני וידאו ,על-ידי נעילת קצב הרענון של הצג והתאמתו לקצב התמונות של הכרטיס הגרפי .נדרשים צג ,כרטיס גרפי ™ AMD® Radeonו/או  APUמסדרה  Aשל ® AMDעם תמיכה בDisplayPort™-
 .Adaptive-Syncנדרשת תוכנת  AMD® Catalyst™ 15.2בגרסת בטא או חדשה יותר .קצבי הרענון הדינמי משתנים בהתאם לצג.
 3להצגת תמונות  QHDנדרש תוכן באיכות .(QHD) Quad High-definition
 4כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 5אחריות סטנדרטית לחלקי חילוף ועבודה עבור החומרה ל -3שנים )אסיה ,אזור האוקיינוס השקט ויפן( ]אחריות לשנה אחת )אמריקה הצפונית והדרומית; אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה([ .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת
.www.HP.com/go/support
 6מסנן רעש מפחית חשיפת יתר של התמונה.
 7זרוע תלייה של  VESAאו הרכבה לתלייה על קיר נמכרים בנפרד.
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גודל תצוגה

 81.28ס"מ )"(32

יחס רוחב-גובה

16:9

סוג תצוגה

 VAעם תאורת  LEDאחורית

Pixel pitch

 0.276מ"מ

זמן תגובה לרענון

 5אלפיות השנייה  -אפור לאפור )עם טכנולוגיית (Overdrive

יחס ניגודיות

 10000000:1דינמי;  3000:1סטטי

זווית צפייה

 178°אופקי;  178°אנכי

אות כניסת וידאו

 2יציאות (downstream) USB 3.0

רזולוציה

 2,560 x 1,440) QHDב -60הרץ(

הצג את תדירות הסריקות )אופקי(

עד 112 kHz

הצג את תדירות הסריקות )אנכי(

עד  75הרץ

מאפייני תצוגה

ציפוי נגד בוהק; בחירת שפה; נוריות  LEDאחוריות; ערפול נמוך; פקדים על-גבי המסך; הכנס-הפעל; ™AMD FreeSync

זווית התנועה של התצוגה

הטיה -5 :עד +21°

מפרטים סביבתיים

צג זכוכית ללא ארסן; דל בהלוגן; תאורת תצוגה אחורית ללא כספית

חיסכון באנרגיה

גודל אלכסוני נראה לעין 81.28 :ס"מ )" ;(32רזולוציית מסך 2,560 x 1,440) QHD :ב -60הרץ(

אפשרויות בקרת משתמש במסך

בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; שפה; ניהול; בקרת מתח; בקרת הזנה; בקרת תפריט

ממדים )ר  xע  xג(

 43.34 x 5.32 x 73.99ס"מ

משקל

 9.9ק"ג

טווח טמפרטורות בהפעלה

 5עד  35°צלזיוס

טווח לחות בהפעלה

 20עד  80%ללא עיבוי

אישורים ותאימות

 MEPSאוסטרליה  -ניו זילנד;  ;KC; KCC ;BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307אישור ,Windows 10) Microsoft WHQL
 Windows 8.1ו) SmartWay Transport Partnership ;Windows 7); NOM; PSB; SEPA-צפון אמריקה(;  VCCI; MEPS ;UL ;TUV-Sוייטנאם;  ;ISC ;WEEEאישור
Skype for Business

אחריות

אחריות מוגבלת לשלוש שנים עבור חלקים ועבודות תיקון )עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור(

תכולת אריזה

כבל מתח  ;ACכבל ™ ;DisplayPortכבל  ;HDMIכבל  ;USBתעודת אחריות

מתקן תלייה VESA

 100מ"מ

מידע להזמנה
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 © Copyright 2018 HP Development Company; L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP
כלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות
טכניות ,לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה .בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת
 www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת www.hp.com/go/options.
® ENERGY STARוהסמל של ® ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב )U.S. Environmental Protection
™ Agency). DisplayPortוהסמל של ™ DisplayPortהם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים
אחרים USB Type-C™ .הוא סימן מסחרי של .USB Implementers Forum

