Podatkovni list

Zaslon HP Pavilion 32 HDR za igre
144-Hz zaslon za igre s tehnologijo AMD FreeSync™

Zaslon HDR. Oblikovan za
igranje.
Zaslon HP Pavilion 32 HDR za
igre zagotavlja neverjetno
enakomerne in realistične
slike, ne glede na to, ali igrate
igre, si ogledujete
videoposnetke ali urejate
fotografije. Z naprednim
zaslonom s potrdilom
DisplayHDR™ 600 s
tehnologijo AMD® FreeSync™ ,
na katerem so zakasnitve in
zamude pri vnašanju davna
zgodovina, se prepustite
barvam z visokim kontrastom
in ločljivostjo, ki vas bo
prevzela.
1

2

Razlika je očitna
● Na zaslonu z diagonalo 81,28 cm (32 palcev), ločljivostjo QHD3 in potrdilom
DisplayHDR™ 6001 doživite realistično sliko. Zaradi globljega kontrast in večje barvne
natančnosti vsebine, pa naj gre za igre ali videoposnetke, ni bila vaša vsebina še
nikoli tako prepričljiva.
Nemoteno igranje brez prekinitev
● Pozabite na netekočo igro in prekinitve slik. Tehnologija AMD® FreeSync™2 pomaga
odpravljati prekinjene in nejasne slike ter zagotavlja nemoteno izkušnjo igranja.
Preprosta povezljivost
● Ta vsestranski zaslon zagotavlja 2 priključka HDMI, 1 priključek DisplayPort™, 2
priključka USB in izhod za zvok, da lahko preprosto povežete vse naprave in
pripomočke.

Za ogled slik v polni ločljivosti HDR potrebujete vsebino visokega dinamičnega obsega (HDR).
Tehnologija FreeSync™ je na voljo samo s priključkom DisplayPort ali HDMI. FreeSync™ je tehnologija AMD®, omogočena na zaslonih FHD ali QHD, ki je zasnovana tako, da z zaklepanjem hitrosti osveževanja zaslona na
hitrost signala grafične kartice odpravi prekinitve in/ali vrzeli v igrah in videoposnetkih. Uporabiti morate monitor, grafično kartico AMD® Radeon™ in/ali procesor AMD® A-Series, ki so združljivi s tehnologijo DisplayPort™
Adaptive-Sync. Potrebujete AMD® Catalyst™ 15.2 različice beta (ali novejše). Prilagodljive hitrosti osveževanja so odvisne od zaslona.
3
Za ogled vsebin v ločljivosti QHD potrebujete vsebino štirikratne visoke ločljivosti (QHD).
4
Vse specifikacije zmogljivosti so običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; Dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
5
Standardna 3-letna garancija (APJ) za dele in delo ob popravilu strojne opreme (1-letna garancija – AMS; EMEA). Za podrobnosti obiščite spletno mesto www.HP.com/go/support.
6
Filter hrupa zmanjšuje premočno osvetlitev slik.
7
Montažni nosilec VESA ali sklop za stensko montažo sta naprodaj ločeno.
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Funkcije izdelka
Zaslon z visokim dinamičnim obsegom
Igre in filmi v ločljivosti HDR so živahni in barviti ter zagotavljajo izboljšan kontrast na zaslonu HDR s potrdilom VESA. Natančnejše barve zagotavljajo še bolj
realistično vizualno izkušnjo.1
Tehnologija AMD® FreeSync™
Glejte in začutite, kako drugačna je tekoča in odzivna igra. Ker tehnologija AMD® FreeSync™ sinhronizira hitrost osveževanja z grafično procesorsko enoto, boste
pozabili na trepetanje zaslona, zakasnitve pri vnosu in trganje zaslona.2
Barvni prostor DCI-P3
Barvna lestvica, obsežnejša kot sRGB, zagotavlja globlje odtenke in natančnejše barve. DCI-P3 98% natančno predstavlja barve na zaslonih, ki so ravno takšne kot v
resničnem svetu.4
Največja svetilnost 600 nitov
S svetlostjo, ki je dvakrat večja kot pri običajnem zaslonu, 600 nitov zagotavlja realistične igre in filme ter osupljive poudarke in globoke odtenke črne barve.4
Zaslon VA
S širokim, 178-stopinjskim zornim kotom in boljšimi ravnmi črne zasloni VA izboljšujejo priljubljeno vsebino z izjemnim kontrastnim razmerjem in zagotavljajo barve,
ki izstopajo.
Hitrost osveževanja 75 Hz
Zagotovite si hitre igre, saj lahko ta zaslon s hitrostjo osveževanja 75 Hz med nemotenim pomikanjem od sličice do sličice prikazuje jasnejše podrobnosti v visoki
ločljivosti in zagotavlja hitrejši odzivni čas.4
Zaslon QHD
Izgubite se v ločljivosti, ki vas bo očarala, in v izjemno ostrih podrobnostih, ki jih zagotavlja 3,7 milijona slikovnih točk. Ločljivost 2560 x 1440 preoblikuje vso vsebino
in zagotavlja izjemno izkušnjo zabave.3
Pokritost, ki zagotavlja brezskrbnost
S HP-jevo standardno 1-letno omejeno garancijo (odvisno od države) lahko svoje delo opravljate brez skrbi in zanesljivo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.5
Nastavitve zaslonskega menija za nadzor uporabnikov
S pametno programsko opremo HP My Display lahko razdelite svoj zaslon, da imate hkrati odprtih več programskih oken, in celo shranite izbrane nastavitve za
preprost zagon.
Izboljšana vizualna izkušnja
Ločljivost HP Enhance+ izboljšuje kakovost slik z naprednimi funkcijami zmanjšanja šuma, ki zagotavljajo jasne in čiste slike. Ta napredni filter šuma izboljša sliko
tako, da zmanjša premočno osvetlitev ter zagotovi kristalno jasne fotografije, videoposnetke in igre.6
Preprost dostop do priključkov
Hiter priklop na zaslon s preprostim dostopom do vseh priključkov zagotavlja udobnejšo izkušnjo.
Na mizi in na steni
Zaslon je opremljen s standardno možnostjo namestitve VESA za prikazovanje na steni ali premičnem nosilcu.7
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Velikost prikaza

81,28 cm (32 palcev)

Razmerje širine/višine

16 : 9

Vrsta prikaza

VA z osvetlitvijo LED od zadaj

Razmak slikovnih pik

0,276 mm

Čas odgovora

5 ms prehod iz sive barve v sivo (s prekoračitvijo)

Kontrastno razmerje

Dinamično kontrastno razmerje 10000000 : 1; statično kontrastno razmerje 3000 : 1

Kot gledanja

178° vodoravno; 178° navpično

Vhodni video signal

2 priključka USB 3.0 (za prenos v smeri navzdol)

Ločljivost

QHD (2560 x 1440 pri 60 Hz)

Frekvenca za prikaz vodoravne črte
slikovnih pik

Do 112 kHz

Frekvenca za prikaz navpične črte slikovnih Do 75 Hz
pik
Funkcije zaslona

Zaščita proti bleščanju; izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; nizka pojavnost šumov; zaslonski kontrolniki; Plug and Play; AMD FreeSync™

Vrsta zaslonskega vhoda

1 priključek DisplayPort™; 2 priključka HDMI

Kot premika zaslona

Nagib: -5 do +21°

Tehnični podatki o okolju

Steklo zaslona brez arzena; nizka vsebnost halogenih snovi; osvetlitev monitorja od zadaj brez živega srebra;

Možnosti uporabniškega nadzora zaslona

Svetlost; upravljanje barv; kontrast; izhod; upravljanje slike; informacije; jezik; upravljanje; upravljanje napajanja; upravljanje vhodnega signala; upravljanje menija

Mere (š x g x v)

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

Opomba za dimenzijo (metrične enote)

Brez stojala.

Mere izdelka (s stojalom, metrične)

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

Teža

9,9 kg

Obseg temperature pri delovanju

od 5 do 35°C

Obseg vlažnosti zraka pri delovanju

od 20 do 80 % brez kondenziranja

Certifikati in skladnost

MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; potrdilo Microsoft WHQL (v sistemih Windows 10, Windows 8.1 in
Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (Severna Amerika); TUV-S; UL; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; potrdilo Skype for Business

Garancija

Enoletna omejena garancija

Vsebina škatle

Električni kabel; kabel DisplayPort™; kabel HDMI; kabel USB; garancijska kartica

Nosilec VESA

100 mm

Informacije o naročanju
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© Avtorske pravice 2018 HP Development Company; L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve
izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva.
HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se
razlikuje glede na državo. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnem mestu
www.hp.com/go/options lahko pod možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo. ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani
blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards
Association) v ZDA in drugih državah. USB Type-C™ je blagovna znamka zveze USB Implementers Forum.

