
Specifikace

Monitor HP 32s

Větší než ve skutečnosti

Prostorný 80cm (31,5“)
monitor posune vaši domácí
zábavu o úroveň výš. Nechte
se pohltit při sledování filmů a
pracujte s více úlohami v
několika oknech na celé
obrazovce. Díky živému
zobrazení a všestranným
možnostem připojení všechen
digitální obsah ožije v oslnivě
čistém podání. Větší obrazovka. Větší podívaná.

● Zlepšete své zábavní prožitky s velikým 80cm (31,5“) monitorem s rozlišením FHD1, který poskytuje
o 70 % větší obrazovou plochu než 24“ monitory. Navíc má pozorovací úhly 178°, abyste mohli
sledovat ostrý obraz ze všech stran.

Ostrý. Čistý. Barevný.
● Sledujte mediální obsah v živém, věrném barevném podání s technologií IPS. Ať prohlížíte fotografie
z dovolené, sledujete filmy nebo hrajete hry, monitor vše zobrazí v úžasných detailech a 99%
přesností barevného gamutu sRGB.2

Snadné připojení
● Pomocí několika přítomných portů snadno připojíte svůj notebook nebo stolní počítač. Tento
elegantní design skrývá dobře přístupné porty HDMI a VGA, abyste mohli rychle a snadno připojit vše
potřebné.

1 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
2 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.



Specifikace

Monitor HP 32s

Velikost monitoru 80 cm (31,5")

Poměr stran 16:9

Typmonitoru IPS s LED podsvícením

Rozteč pixelů 0,363 mm

Doba odezvy 5 ms přechod od šedé k šedé (s technologií Overdrive)

Jas 250 cd/m²

Kontrastní poměr 1 200 : 1 statický; 6 000 000 : 1 dynamický

Úhel zobrazení 178° vodorovně; 178° svisle

Signál videovstupu 1 port VGA, 1 port HDMI

Rozlišení FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Funkce displeje Antireflexní filtr; Antistatická úprava; Volba jazyka; Podsvícení LED; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelsky programovatelné

Funkcemechanického zabezpečení Připraveno pro bezp. zámek

Nastavitelný úhel monitoru Náklon: -5 až +13°

Parametry prostředí Sklo displeje bez obsahu arzénu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti

Účinnost napájení Třída energetické účinnosti: A; Viditelná úhlopříčka obrazovky: 80 cm (31,5"); Rozlišení obrazovky: FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Zobrazit možnosti ovládání uživatelem Jas; Ovládání barev; Kontrast; Konec; Obnovení továrního nastavení; Ovládání obrazu; Informace; Jazyk; Správa; Nabídka; Napájení

Rozměry (š x h x v) 72,97 x 5,83 x 43,28 cm

Hmotnost 7,72 kg

Rozsah provozních teplot 5 až 35 °C

Rozsah provozní vlhkosti 20 až 80% (nekondenzující)

Product Dimensions (with standmetric) 72,97 x 21,91 x 49,78 cm

Poznámka k rozměrům (metrické) Bez podstavce.

Certifikace a normy CB; CE; cTUVus; FCC; CoC (Mexiko); EPA 7.0

Záruka 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Obsah krabice Napájecí kabel; Dokumentace; Kabel HDMI; Montážní adaptér VESA; Záruční list

Držák VESA 100 mm

Informace o objednávce 2UD96AA#ABB:192018578685; 2UD96AA#A2N:192018578760; ; 2UD96AA#ABU: 192018578692; 2UD96AA#ABV: 192018578746; 2UD96AA#ABY: 192018578715;
2UD96AA#ACQ: 192018578739; 2UD96AA#UUG:192018578753 ; 2UD96AA#UUZ:192018578708

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v
jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net. Solární příslušenství od jiných výrobců pro výrobky HP
najdete ve vyhledávači klíčových slov na stránce www.hp.com/go/options ENERGY STAR® a značka ENERGY STAR® jsou registrované ochranné známky americké agentury
EPA. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. USB
Type-C™ je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum.
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