
Folha de Dados

Monitor curvo OMEN X by HP 35

MONSTRUOSO.
CURVO.
REVOLUCIONÁRIO.

Muito mais do que uma
experiência de jogo
envolvente. Este monitor
curvo de 88,90 cm (35
pol.) na diagonal envolve
os seus sentidos e
permite-lhe sentir toda a
potência da sua máquina.
Quer seja um bando de
vilões ou uma frenética
batalha com um boss,
testemunhe o mais ínfimo
detalhe num monitor que
redefine os limites entre a
jogabilidade e a realidade.

PERCA-SE NO JOGO
● Veja de que é realmente fabricada a sua placa gráfica neste monitor curvo UWQHD de

21:9 de 88,90 cm (35 pol.). Com 34% mais espaço de visualização do que um monitor de
16:9 e uma relação de contraste de excelência, o mais ínfimo detalhe torna-se
perfeitamente visível.1

A MÁXIMA AGILIDADE
● Nunca permita que um monitor o impeça de celebrar as suas vitórias consecutivas.

Desfrute de imagens fluidas e realistas com incrível rapidez de resposta, graças à taxa de
atualização de 100 Hz2 e à tecnologia NVIDIA G-SYNC™, que funde na perfeição a sua
placa gráfica e o seu monitor.

NUNCA PARE DE JOGAR
● Jogue confortavelmente durante horas a fio. Com um monitor de altura ajustável e

iluminação ambiente para difundir a luminosidade do seu ecrã em divisões escuras,
poderá aniquilar todos os seus adversários.

Características
● Diga adeus à fadiga ocular devido a noites de jogo longas. Personalizável para condizer

com a cor do seu PC ou com o que está no ecrã, a iluminação ambiente irradia um brilho
sobre a base e o suporte ao difundir a luz brilhante do ecrã.

● Quando tiver terminado de jogar com os seus amigos, guarde os seus auscultadores
onde ficarão protegidos e estarão ao seu alcance para a sua próxima aventura.

● Aumente a velocidade dos fotogramas em jogos com este monitor que tem uma taxa de
atualização de 100 Hz2 e é capaz de apresentar detalhes mais realistas que permitem um
movimento fluido de fotograma em fotograma e um tempo de resposta mais rápido.

● Com uma relação de contraste superior2, desfrute de pretos mais realistas que adicionam
mais profundidade às sombras e aos cenários com iluminação reduzida para mais nitidez
em todas as fotografias, filmes ou jogos.

1 É necessário conteúdo Ultra Wide QHD (Quad High Definition) para visualizar imagens UWQHD. Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas apresentadas
pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos HP; o desempenho real poderá ser superior ou inferior.
2 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
3 DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países.
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Tamanho do ecrã 88,9 cm (35 pol.)

Proporção 21:9

Tipo de ecrã AMVA+ com retroiluminação LED

Espaçamento de pixels 0,242 mm

Tempo de resposta de actualização 4 ms (cinzento para cinzento)

Luminosidade 300 cd/m²

Relação de contraste 2500:1 estático; 10M:1 dinâmico

Sinal de entrada de vídeo 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2

Resolução WQHD (recomendado - DisplayPort opcional 3440 x 1440 a 60 Hz; HDMI opcional 3440 x 1440 a 50 Hz)

Mostrar frequência do ecrã (horizontal) Até 151 kHz

Mostrar frequência do ecrã (vertical) Até 100 Hz

Características do ecrã Antirreflexo; Seleção de idioma; Controlos no ecrã; Plug and Play; Programável pelo utilizador; NVIDIA® G-SYNC™; Taxa de atualização de 100 Hz

Funcionalidades de segurança física Preparado para bloqueio de segurança (o bloqueio é vendido separadamente)

Ângulo de movimentação do ecrã Inclinação: -5° a +23°

Conectividade 3 USB 3.0 (a jusante); 1 entrada para auscultadores

Especificações ambientais Retroiluminação LED sem mercúrio; Vidro de ecrã sem arsénico; Baixo halogéneo

Cabo de alimentação e requisitos de
energia

Tensão de entrada: 100 a 240 V CA (50 a 60 Hz); Consumo de energia: 120 W (máximo), 75 W (normal); Modo de suspensão: 0,5 W

Eficiência energética Classe de eficiência energética: C; Ecrã diagonal visível: 88,9 cm (35 pol.); Consumo energético em modo ativo: 65W; Consumo energético anual: 109
kWh; Em espera: 0,5 W; Resolução do ecrã: WQHD (recomendado - DisplayPort opcional 3440 x 1440 a 60 Hz; HDMI opcional 3440 x 1440 a 50 Hz)

Opções de Controlo do Ecrã pelo
Utilizador

Menu; Menos ("-"); Mais ("+")/Controlo de entrada; OK/Auto; Ligar/Desligar; Luminosidade; Contraste; Cor; Controlo de imagem; Controlo OSD; Gestão;
Idioma; Informação; Reposição de fábrica; Controlo de entrada; Volume

Dimensões (l x p x a) 83,3 x 32,9 x 41,2 cm (com suporte); 83,3 x 11,1 x 38 cm (sem suporte)

Peso 12,04 kg (com suporte); 9,47 kg (sem suporte)

Certificações e conformidades CE; CB; KC; MSIP; PSB; cTUVus; COC (México); ICES; TUV-Buarant; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; CCC; CEL; CECP; SEPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI;
WEEE; Certificação Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7; SmartWay Transport Partnership - apenas AN

Cor de produto Preto alcaçuz

Garantia Garantia limitada de dois anos para peças e mão-de-obra de reparação (pode variar dependendo do país).

País de Origem China

Conteúdo da Caixa Cabo de alimentação CA; Cabo HDMI 2.0; Cabo USB 3.0; Cabo DisplayPort; Adaptador de alimentação externa; CD (inclui manual do utilizador,
garantia, controladores)

Informações para encomendas X3W57AA#A2N: 889899871652; X3W57AA#ABB:889899871591; X3W57AA#ABU: 889899871607; X3W57AA#ABV: 889899871645; X3W57AA#ABY:
889899871621; X3W57AA#ACQ: 889899871638; X3W57AA#UUG: 190780417737; X3W57AA#UUZ: 889899871614
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