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HP Pavilion Gaming 32 HDR Ekran
AMD FreeSync™ ile 144 Hz Oyun Ekranı

HDR ekran. Oyun için
tasarlandı.
HP Pavilion Gaming 32 HDR
Ekran oyun oynarken, video
izlerken ya da düzenleme
yaparken inanılmaz derecede
akıcı, gerçeğe yakın görüntüler
sağlar. Sen gelişmiş
DisplayHDR™ 600 ile yüksek
kontrastlı renkler ve büyüleyici
netliğin keyfini çıkarırken
AMD® FreeSync™ teknolojisi
takılmayı ve giriş gecikmesini
tarihe gömer.
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Fark ortada
● DisplayHDR™ 6001 özellikli 81,28 cm (32") diyagonal QHD3 ekranda gerçeğe yakın
görüntüler deneyimlenir. Daha derin kontrast ve daha yüksek renk doğruluğu
sayesinde oyunlardan videolara tüm içerikler artık çok daha sürükleyici.
Akıcı, takılmasız oyun
● Oyunlarda takılma ve görüntü bozulmasına son verir. AMD® FreeSync™ teknolojisi2
rahatlıkla elde edilen akıcı bir oyun deneyimi için görüntü bozulmalarının ve
takılmaların giderilmesine yardımcı olur.
Kolay bağlantı
● Bu çok amaçlı ekran, tüm cihazların ve aksesuarlarının sorunsuz şekilde
bağlanabilmesi için 2 HDMI, 1 DisplayPort™, 2 USB ve bir ses çıkışına sahiptir.

Yüksek dinamik aralıklı (HDR) görüntü için HDR içerik gerekir.
FreeSync™ yalnızca DisplayPort veya HDMI bağlantı noktası ile bağlı olduğunda kullanılabilir. FreeSync™, bir AMD® teknolojisi olup FHD ve QHD ekranlar üzerinde etkinleştirilen ve ekranın yenileme hızını, grafik kartının
kare hızına kilitleyerek oyunlarda ve videolarda takılma ve/veya bozulmaları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Monitör, AMD® Radeon™ Grafik Kartı ve/veya DisplayPort™ Uyarlamalı Eşitleme ile uyumlu AMD® A Serisi
APU gereklidir. AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (ya da üzeri) gereklidir. Uyarlanabilir yenileme hızları ekrana göre değişiklik gösterir.
3
Quad high-definition (QHD) görüntü için QHD içerik gerekir.
4
Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans değişiklik gösterebilir.
5
Standart parçalar ve işçilik donanımı 3 yıl garantilidir (APJ) [1 yıllık garanti (AMS; EMEA)]. Ayrıntılar için bkz www.HP.com/go/support.
6
Gürültü filtresi görüntü aşırı pozlamayı azaltır.
7
VESA montaj kolu veya duvar montaj düzeneği ayrı satılır.
1
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Ürün Özellikleri
Yüksek dinamik aralıklı ekran
VESA sertifikalı HDR ekranda zenginleştirilmiş kontrast sayesinde HDR oyunlar ve renkler daha canlı ve parlak görünür. Daha net renkler, gerçek hayata daha yakın
bir görsel deneyim yaşatır.1
AMD® FreeSync™ teknolojisi
Akıcı ve hızlı yanıt veren bir oyun deneyiminin farkını görün ve hissedin. Yenileme oranını GPU'nuz ile senkronize eden AMD® FreeSync™ sayesinde ekrandaki
takılmalar, girişteki gecikmeler ve ekrandaki yırtılmalar tarih oluyor.2
DCI-P3 renk uzayı
sRGB’den daha geniş renk gamutuyla daha derin tonlar ve daha net renkler yakalanır. DCI-P3 %98 ekrandaki renkler gerçek hayata yakındır.4
600 nit en yüksek parlaklık
600 nit, tipik ekranların 2 katı parlaklığı sayesinde, oyunları ve filmleri gerçeğe yakın şekilde sunarken etkileyici vurgulamalar ve derin siyahlar sağlar.4
VA Paneli
178° geniş görüntüleme açısı ve daha iyi siyah düzeyleri sunan VA panelleri, patlayan renkler için üstün kontrast oranı sayesinde en sevdiğin içerikleri daha da
güzelleştirir.
75 Hz yenileme hızı
Oyun içi kare hızını artırır, çünkü 75 Hz yenileme hızına sahip bu ekran daha kısa yanıt süresi sayesinde kareden kareye akıcı bir şekilde akan daha net ve daha yüksek
çözünürlüklü ayrıntılar gösterebilir.4
QHD Ekran
3,7 milyon pikselin büyüleyici çözünürlüğü ve son derece keskin ayrıntıları içinde kendinizi kaybedeceksiniz. 2560 x 1440 çözünürlük olağanüstü bir eğlence
deneyimi için tüm içeriklerinizi dönüştürür.3
Huzur veren koruma
Standart 1 yıllık sınırlı HP garantisiyle için rahat eder ve güvenle çalışırsın (ülkeye göre değişir). Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.5
Kullanıcı denetimi OSD ayarları
HP My Display Smart yazılımı, aynı anda birden fazla uygulama penceresi açmak amacıyla ekranı bölmenizi sağlar ve hızlı bir açılış için kullanıcının tercih ettiği
ayarları kaydeder.
Gelişmiş görseller
HP Enhance+ çözünürlük, daha net ve daha temiz görüntüler sunmak için gelişmiş gürültü önleme sunarak görüntü kalitesini iyileştirir. Gelişmiş gürültü filtresi, aşırı
pozlamayı azaltarak görüntülerini vurgular ve daha net fotoğraflar, videolar ve oyunlar elde edilmesini sağlar.6
Kolay bağlantı erişimi
Daha kolay bir deneyim için tüm bağlantı noktalarınıza basit ve kolay erişimle ekranınızı çabucak bağlayabilirsiniz.
Masanızdan alıp duvara takın
Ekran, duvarda veya döndürme kolu üzerinde kullanım için standart VESA montaj birimiyle donatılmıştır.7
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Ekran boyutu

81,28 cm (32 inç)

En boy oranı

16:9

Ekran türü

LED arka aydınlatmalı VA

Piksel

0,276 mm

Yanıt süresi

5 ms gri-gri (hız aşırtma ile)

Kontrast oranı

10000000:1 dinamik; 3000:1 statik

Izlenebilir açı

178° yatay; 178° dikey

Video giriş sinyali

2 USB 3.0 (alt akım)

Çözünürlük

QHD (60 Hz'de 2560 x 1440)

Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)

112 kHz'e kadar

Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)

75 Hz'ye kadar

Ekran özellikleri

Yansıma önleyici; Dil seçimi; LED arkadan aydınlatma; Düşük bulanıklık; Ekran denetimleri; Tak Çalıştır; AMD FreeSync™

Ekran Giriş Türü

1 DisplayPort™; 2 HDMI

Ekran hareket açısı

Eğim Açısı: -5 - +21°

Çevre şartnameleri

Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları

Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri

Parlaklık; Renk denetimi; Kontrast; Çıkış; Görüntü denetimi; Bilgi; Dil; Yönetim; Güç denetimi; Giriş denetimi; Menü denetimi

Boyutlar (g x d x y)

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

Boyut notu (metrik)

Ayak hariçtir.

Ürün boyutları (standart, metrik)

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

Ağırlık

9,9 kg

Çalıştırma Isısı

5 - 35°C

Çalıştırma Nemi

%20 - 80 yoğunlaşmayan

Sertifikalar ve uyumluluklar

Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; WHQL Sertifikası (Windows 10, Windows 8,1 ve Windows 7); NOM; PSB;
SEPA; SmartWay Transport Partnership (Kuzey Amerika); TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; AEEE; ISC; Skype Kurumsal Sertifikalı

Garanti

Sınırlı iki yıllık parça ve tamir işçiliği garantisi

Kutunun İçindekiler

AC güç kablosu; DisplayPort™ kablosu; HDMI kablosu; USB kablosu; Garanti kartı

VESA montaj

100 mm

Sipariş bilgileri

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
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