Dataark

HP Pavilion Gaming 32 HDR-skjerm
144 Hz spillskjerm med AMD FreeSync™

HDR-skjerm Utviklet for
spilling.
HP Pavilion Gaming 32
HDR-skjermen leverer utrolig
jevne og livaktige bilder, enten
du spiller, ser videoer eller
redigerer bilder. Unn deg
høykontrastfarger og
fengslende definisjon med
avansert DisplayHDR™ 600 ,
mens AMD®
FreeSync™-teknologi gjør
flimring og skjermheng til
eldgammel historie.
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Forskjellen er tydelig
● Opplev livaktive bilder på en 32-tommers (81,28 cm diagonalt) QHD-3skjerm med
DisplayHDR™ 6001. Med dypere kontrast og større fargenøyaktighet har innholdet
ditt – fra spill til videoer – aldri vært mer oppslukende.
Jevn, flimmerfri spilling
● Få slutt på hakkete spilling og ødelagte bilder. AMD® FreeSync™-teknologi2 bidrar til
å eliminere brutte og hakkete bilder og oppnå en problemfri og jevn spillopplevelse.
Enkel tilkobling
● Den allsidige skjermen har 2 HDMI-, 1 DisplayPort™-, 2 USB- og en lydutgang slik at
du kan koble til alt av enheter og tilbehør problemfritt.

HDR- (High Dynamic Range) innhold kreves for å vise bilder i full HDR.
FreeSync™ er bare tilgjengelig når den er koblet til DisplayPort eller en HDMI-port. FreeSync™ er en AMD®-teknologi som er aktivert på FHD- eller QHD-skjermer, laget for å eliminere hakking og/eller bildebrudd i spill
og videoer ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever skjerm, AMD® Radeon™-grafikk og/eller APU i AMD® A-serien som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD®
Catalyst™ 15.2 beta (eller nyere) kreves. Tilpasningsbare oppdateringsfrekvenser varierer avhengig av skjermen.
3
Quad High-innhold (QHD) kreves for å vise QHD-bilder.
4
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
5
Standarddeler og -arbeid for maskinvare har 3 års garanti (APJ) [1 års garanti (AMS; EMEA)]. Se www.HP.com/go/support hvis du vil ha detaljer.
6
Støyfilter reduserer overeksponering av bilder.
7
VESA-monteringsarm eller veggmontering selges separat.
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HP Pavilion Gaming 32 HDR Display

Produktfunksjoner
HDR-skjerm
HDR-spill og -filmer virker levende og fargerike, med forbedret kontrast på en VESA-sertifisert HDR-skjerm. Mer nøyaktige farger tilbyr en mer livaktig visuell
opplevelse.1
AMD® FreeSync™-teknologi
Se og føl forskjellen med jevn, responsiv spilling. AMD® FreeSync™ synkroniserer oppdateringsfrekvensen med GPU-en, og dermed blir hakket visning,
inndataforsinkelse og revner i skjermbildet noe som tilhører fortiden.2
DCI-P3 fargerom
Få dypere nyanser og mer nøyaktige farger med et bredere fargeregister enn sRGB. DCI-P3 tilbyr et skjermfargesamsvar på 98 % sammenlignet med reelle farger.4
600 nits topp luminans
Med 2 x lysstyrken til vanlige skjermer kan 600 nits gi spill og filmer større realisme og gjengi imponerende høylysområder og dype svartnivåer.4
VA-panel
Med en bred visningsvinkel på 178° og bedre svartnivåer høyner VA-panelene favorittinnholdet ditt og tilbyr supre kontrastforhold for farger som skiller seg ut.
75 Hz oppdateringsfrekvens
Frigjør bildefrekvensen i spillet med en oppdateringsfrekvens på 75 Hz. Dette gir deg tydeligere detaljer med høy oppløsning og med jevn bevegelse fra bilde til
bilde for å tillate en raskere reaksjonstid på en brøkdel av et sekund.4
QHD-skjerm
La deg fascinere av den fengslende definisjonen og de superskarpe detaljene til 3,7 millioner piksler. Oppløsningen på 2560 x 1440 omformer alt innhold for en
bemerkelsesverdig underholdningsopplevelse.3
Dekning som gir deg ro i sjelen
Slapp av og jobb trygt med en 1-års begrenset HP-standardgaranti (varierer fra land til land). Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.5
Brukerkontroll av OSD-innstillinger
Med HP My Display Smart-programvare du kan også dele opp skjermen, slik at flere vinduer kan være åpne samtidig, og du kan til og med lagre foretrukne
innstillinger for enkel oppstart.
Forbedrede visuelle effekter
HP Enhance+-oppløsning gir bedre bildekvalitet med avansert støyreduksjon for skarpere og renere bilder. Gjennom redusert overeksponering vil dette avanserte
støyfilteret forbedre bildene dine og tilby klarere fotografier, videoer og spill.6
Enkel porttilgang
Du kan raskt koble til skjermen med den enkle tilgangen til alle portene, for en mer praktisk opplevelse.
Fra skrivebordet og på veggen
Skjermen er utstyrt med standard VESA-montering for montering på en vegg eller svingarm.7

HDR- (High Dynamic Range) innhold kreves for å vise bilder i full HDR.
FreeSync™ er bare tilgjengelig når den er koblet til DisplayPort eller en HDMI-port. FreeSync™ er en AMD®-teknologi som er aktivert på FHD- eller QHD-skjermer, laget for å eliminere hakking og/eller bildebrudd i spill og
videoer ved å låse skjermens oppdateringsfrekvens til bildefrekvensen på grafikkortet. Krever skjerm, AMD® Radeon™-grafikk og/eller APU i AMD® A-serien som er kompatibel med DisplayPort™ Adaptive-Sync. AMD®
Catalyst™ 15.2 beta (eller nyere) kreves. Tilpasningsbare oppdateringsfrekvenser varierer avhengig av skjermen.
3
Quad High-innhold (QHD) kreves for å vise QHD-bilder.
4
Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
5
Standarddeler og -arbeid for maskinvare har 3 års garanti (APJ) [1 års garanti (AMS; EMEA)]. Se www.HP.com/go/support hvis du vil ha detaljer.
6
Støyfilter reduserer overeksponering av bilder.
7
VESA-monteringsarm eller veggmontering selges separat.
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HP Pavilion Gaming 32 HDR-skjerm

Skjermstørrelse

81,28 cm (32")

Sideforhold

16:9

Skjermtype

VA m/LED-bakbelysning

Bildepunkt per tomme

0,276 mm

Svartid

5 ms grått til grått (med overstyring)

Kontrastforhold

10000000:1 dynamisk; 3000:1 statisk

Visningsvinkel

178° horisontal; 178° vertikal

Videoinngangssignal

2 USB 3.0 (nedstrøms)

Oppløsning

QHD (2560 x 1440 ved 60 Hz)

Skjermskannefrekvens (horisontal)

Opptil 112 kHz

Skjermskannefrekvens (vertikal)

Opptil 75 Hz

Skjermfunksjoner

Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Low Haze; Skjermkontroller; Plug and Play; AMD FreeSync™

Skjerminndatatype

1 DisplayPort™; 2 HDMI

Skjermens bevegelsesvinkel

Vipp: -5 til +21°

Miljøspesifikasjoner

Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning

Skjerm, brukerkontroller

Lysstyrke; Fargestyring; Kontrast; Avslutt; Bildekontroll; Informasjon; Språk; Administrasjon; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll

Mål (b x d x h)

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

Merknad til mål (metrisk)

Uten stativ.

Produktmål (med fot, metrisk)

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

Vekt

9,9 kg

Temperaturverdier ved drift

5 til 35°C

Fuktighetsverdier ved drift

20 til 80 % ikke-kondenserende

Sertifiseringer og samsvar

Australia og New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-sertifisering (Windows 10, Windows 8,1 og
Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Skype for Business-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti

Innhold i esken

Strømledning; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; USB-kabel; Garantikort

VESA-montering

100 mm

Bestillingsinformasjon
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