
Specifikace

Displej HP 32f

Neuvěřitelně tenký. Neodolatelně výhodný.

Pořiďte si vysněný ostrý obraz díky tomuto ultratenkému displeji s tenkým rámečkem, který disponuje úchvatným
hliníkovým designem a impozantními ultraširokými pozorovacími úhly. Umožní vám podívat se na svět novým
způsobem, od procházení obsahu až po streamování zábavy.

Působivý ultratenký designPůsobivý ultratenký design
Tento ultratenký displej dodá každé
domácnosti moderní vzhled a atmosféru za
přívětivou cenu.

Ohromující ve všech směrechOhromující ve všech směrech
Tento displej s tenkým rámečkem a
úžasným panelem IPS disponuje
ultraširokými pozorovacími úhly a ostrým,
čistým obrazem.

Navrženo pro váš obsahNavrženo pro váš obsah
Užívejte si zábavu na velkém 80,01cm
(31,5") displeji s ostrým a čistým rozlišení
FHD , který zobrazí veškerý obsah najednou.

 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
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FunkceFunkce

 FHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (FHD).
 Plastové díly konstrukce obvykle obsahují méně než 1 000 částic bromu nebo chloru na jeden milion (0,1 %). Deska plošných spojů a laminace obvykle obsahují méně než 1 500 částic bromu nebo chloru na jeden milion

(0,15 %). Servisní díly obdržené po zakoupení mohou obsahovat BFR/PVC. Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, obsahují BFR/PVC. Při testech americké agentury EPA metodou
3052/6010b pomocí ICP-AES s MDL 10 ppm nebyl nalezen arzen ani jeho sloučeniny. Nízký obsah halogenu kromě adaptéru a kabelu. Certifikace EPEAT® Silver je k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje
spotřební zobrazovací zařízení. Informace o registraci ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.

Přidejte se k nejlepšímPřidejte se k nejlepším
Monitor HP s technologií IPS poskytuje jasné, živé zobrazení bez ohledu na to, kde stojíte. Technologie IPS zajišťuje přesné a konzistentní podání
obrazu napříč spektrem velmi širokých pozorovacích úhlů. Dopřejte si stejně široké pozorovací úhly jako na špičkových tabletech a mobilních
telefonech.

Sdílejte panoramatický pohledSdílejte panoramatický pohled
Živé detaily prakticky z jakékoli pozice s konzistentním podáním barev a čistým zobrazením v celém spektru mimořádně širokých vodorovných a
svislých pozorovacích úhlů o velikosti 178°.

Displej FHD / displej 1080pDisplej FHD / displej 1080p
Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.

Monitor s minimálními okraji kolem displejeMonitor s minimálními okraji kolem displeje
Provedení prakticky bez rámečku a velmi široké pozorovací úhly umožňují bezchybné uspořádání s několika dalšími monitory.

Téměř bezrámečkový panelTéměř bezrámečkový panel
Veliká zobrazovací plocha se stejně širokým skleněným panelem nabízejí skutečně ohromnou podívanou.

Antireflexní panelAntireflexní panel
Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireflexním filtrem. Neodrazivý panel s nízkou úrovní lesku zajistí lepší zobrazení
ve venkovním prostředí.

Dva porty HDMIDva porty HDMI
Díky dvěma portům HDMI můžete připojit více zařízení a sledovat jejich obsah na velké obrazovce v rozlišení HD.

Kompaktní, stylový designKompaktní, stylový design
Získejte vše potřebné v jednom elegantním balení. Díky jedinému kabelovému připojení nepotřebujete nevzhlednou změť kabelů. Tenká konstrukce
přináší více místa pro lepší využití vašeho pracovního prostředí.

Plynulé zobrazeníPlynulé zobrazení
S bleskovou dobou odezvy 5 ms (šedá-šedá) budou videa a hry vypadat autentičtěji, bez známek zasekávání nebo rozmazání obrazu.

Moderní designModerní design
Tento moderní displej s elegantním designem představuje dokonalý doplněk pro nejnovější zařízení a lze jej snadno integrovat do každé moderní
domácnosti.

Ekologicky odpovědný přístupEkologicky odpovědný přístup
Energeticky účinné komponenty, jako jsou podsvícení displeje bez obsahu rtuti, materiály s nízkým obsahem halogenů, sklo displeje bez obsahu
arzenu a recyklovatelný obal, přispívají ke splnění podmínek certifikace EPEAT Silver.

Decentní modré podsvíceníDecentní modré podsvícení
V režimu decentního modrého podsvícení se zobrazení barev posune do teplejšího spektra, aby odstíny bílé vypadaly přirozeněji a vaše oči nebyly
tolik namáhány.
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Velikost monitoruVelikost monitoru 80,01 cm (31,5")

Barvy zobrazeníBarvy zobrazení Až 16,7 milionu barev

Poměr stranPoměr stran 16:9 

Typ monitoruTyp monitoru SVA

Rozteč pixelůRozteč pixelů 0,363 mm

Doba odezvyDoba odezvy 14 ms (šedá – šedá); 5 ms (šedá – šedá) (s technologií Overdrive) 

JasJas 300 cd/m² 

Kontrastní poměrKontrastní poměr 1 000:1 statický; 10 000 000:1 dynamický 

úhel zobrazeníúhel zobrazení 178° vodorovně; 178° svisle

Doporučené rozlišeníDoporučené rozlišení FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)

Podporovaná rozlišeníPodporovaná rozlišení 1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 366 x 768; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Zobrazit interval prověřováníZobrazit interval prověřování
(horizontálně)(horizontálně)

Až 83 kHz

Zobrazit interval prověřování (vertikálně)Zobrazit interval prověřování (vertikálně) Až 60 Hz

Funkce displejeFunkce displeje Antireflexní filtr; Výběr jazyka; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; Režim nízkých hodnot modrého světla

Zobrazit typ vstupuZobrazit typ vstupu 1x VGA; 2x HDMI 2.0 (s podporou HDCP)

Funkce mechanického zabezpečeníFunkce mechanického zabezpečení Připraveno pro bezp. zámek 

Nastavitelný úhel monitoruNastavitelný úhel monitoru Náklon: -5 až 25°

Software pro správuSoftware pro správu HP Display Assistant

Parametry prostředíParametry prostředí Sklo displeje bez obsahu arzénu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; TCO Certified Edge 

Zobrazit možnosti ovládání uživatelemZobrazit možnosti ovládání uživatelem Brightness; Color control; Contrast; Exit; Image control; Information; Input source; Language; Management; Power

Rozměry produktuRozměry produktu
71,98 x 6,71 x 42,92 cm Bez podstavce.
71,98 x 22,64 x 50,96 cm With stand
Balení: 80.2 x 13.2 x 52 cm

HmotnostHmotnost 5,5 kg

Rozsah provozní teplotyRozsah provozní teploty 5 až 35 °C

Rozsah provozní teplotyRozsah provozní teploty -20 až 60 °F

Rozsah provozní vlhkostiRozsah provozní vlhkosti Relativní vlhkost 20 až 80 %

Certifikace a normyCertifikace a normy BSMI; CB; CCC; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N N0.201; ICES; IS 1121; KC; KCC; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI;
ISC; IEC 60950:1999; ES7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) (Ukrajina); PSBISC; ISO 9241; CEL (Čína)

ZárukaZáruka 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Co je obsaženo v krabiciCo je obsaženo v krabici AC power cord; HDMI cable; VGA cable; Power adapter; Product notice; CD; Quick Setup Poster

Produktové čísloProduktové číslo 6XJ00AA

Informace o objednávceInformace o objednávce 6XJ00AA#ABB: 193905922550; 6XJ00AA#A2N: 193905922635; 6XJ00AA#ABT: 193905922598; 6XJ00AA#ABU: 193905922567; 6XJ00AA#ABV: 193905922611;
6XJ00AA#ABY: 193905922581; 6XJ00AA#ACQ: 193905922604; 6XJ00AA#UUG: 193905922628; 6XJ00AA#UUZ: 193905922574

 Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společnosti HP výrobci součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.
 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
 Zámek se prodává samostatně.
 Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace naleznete na stránce www.epeat.net.

© Copyright 2018 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. 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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