BENQ ZOWIE RL2755 27'' FHD TN HDMI/DVI/VGA CONSOLE

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

BenQ 27" RL2755 RL2755 on suunniteltu antamaan sinulle kaikista sulavimman pelikokemuksen. 27 " ammattipelaajille
suunnattu näyttö tarjoaa sujuvan liikkeen ja parhaan näkyvyyden uusimpien ominaisuuksien kera: 1ms GTG vasteaika, dual
HDMI, Black eQualizer Dynamic ja erinomainen kuvanlaatu, jota tukee BenQ: n maailman johtava väriasiantuntemus. Voit
nauttia pelaamisesta täydellä teholla!
1 ms (GtG) vasteaika 1920 x 1080 resoluutio ja kuvasuhde 16:9 Kirkkaus 300 cd/
m² VESA 100 x 100 Liitännät: 2xHDMI, D-Sub, DVI, kuulokeliitäntä, mikrofoniliitäntä Ominaisuudet: Flicker Free, Low Blue
light, RTS, Senseye3, AMA, Black eQualizer Dynamic, Smart scaling, Display Mode, HDCP-tuki
"BENQ RL2755 on
erinomainen valinta niin kilpapelaamista harrastaville kuin ylimääräistä näyttöä kaipaaville. Hintaluokaltaan miellyttävä ja
kuvalaadultaan loistava monitori suoriutuu ongelmitta niin peli-, televisio- kuin TV-käytössä." -Kristian West / IGN Lue koko
arvio täältä Flicker Free-tekniikka Oletko videokuvannut matkapuhelimen kameralla monitorisi kuvaa, ja nähnyt miten
paljon se välkkyy? Tee nyt sama testi BenQ:n Flicker Free-monitorille ja hämmästy! BenQ:n kehittämä Flicker Free-teknologia
on tähdätty tuottamaan mahdollisimman silmäystävällinen ja rauhallinen kuva, jota käyttäjä jaksaa väsymättä katsoa
pitkään. Flicker Free-monitoreissa välkkyminen on minimoitu kaikilla osa-alueilla. Voit tutustua BenQ Flicker Freeteknologiaan BenQ:n YouTube-kanavalla http://youtu.be/-tEujnbxIg4
Low Blue Light Valon sinisten värisävyjen
minimointi on avainasemassa vähennettäessä pitkäaikaisen näytön katselun aiheuttamia ongelmia (silmien väsyminen,
päänsärky jne.). BenQ monitorit onkin varustettu Low Blue Light-asetuksella, jolla voit vähentää sinisen valonmäärää itsellesi
sopivalle tasolle. Low Blue Light yhdistettynä Flicker Free-, ja Senseye 3 tekniikoihin minimoi silmiesi rasit- tumisen
pitkienkin työpäivien aikana. Senseye teknologia Koe realistinen värimaailma kaikissa käyttötilanteissa. BenQ:n
kehittämä Senseye teknologia optimoi juuri oikeat värisäädöt joka tilanteeseen. Valitset vain haluamasi näyttötilan tarpeesi
mukaan (elokuva, valokuva, standard jne.) ja BenQ monitori säätää kontrastin, värikylläisyyden sekä terävyyden juuri
oikealle tasolle. AMA Advanced Motion Accelerator, eli lyhyeasti AMA. Tämä on BenQ:n kehittämä tekniikka, jolla
vähennetään ratkaisevasti näytöllä nopeasti liikkuvien yksityiskohtien liike- epäterävyyttä. Tuloksena terävämpi kuva ilman
jälkihaamuja. Black eQualizer Black eQualizer-tekniikalla kuvan tummien sävyjen valoisuutta nostetaan, jolloin varjoista
saadaan huomattavasti lisää yksityiskohtia esille. Koko kuvan valoisuutta ei kuitenkaan lisätä, joten vaikka tummiin sävyihin
tulee lisää dynamiikkaa, eivät valkoiset kohdat pala puhki. Black eQualizer-tekniikan avulla huomaat varjoissa piileksivän
vastustajan juuri sen kriittisen hetken aikaisemmin. Smart Scaling ja Display Mode Monitorissa on valittavissa 7 erilaista
kuvatilaa Display Mode-asetuksella (17" (4:3), 19" (4:3), 19"W (16:10), 21.5"W (16:9), 22"W (16:10), 23"W (16:9), 24"W (16:9)),
tai voit hyödyntää Smart Scaling-ominaisuutta ja säätää ruudun sisällön juuri sen kokoiseksi kuin haluat. Asetuksista riippuen
voidaan 4 viimeksi valittua näyttötilaa valita pikanäppäimen taakse, jolloin voit vaihtaa nopeasti näyttötilaa napin
painalluksella. RTS tilat BenQ:n Gaming-monitorit on kehitetty yhteistyössä maailman parhaiden ammattipelaajien
kanssa. Monitoriin esiasetetut RTS-tilat ovat näiden ammattilaisten juuri tätä monitoria varten tekemät optimisäädöt RTSpelaamiseen.

Ominaisuudet
Kysytyimmät ominaisuudet
Näytön koko, "

27

Liitännät

VGA,HDMI,DVI

Näytön resoluutio, pikseliä

1920 x 1080

Korkeussäätö

Ei

Kuvasuhde

16:9

Ergonomia
Korkeussäätö

Ei

Pivot ominaisuus

Ei

VESA-standardi, mm

100 x 100

Liitännät
DVI-D porttien määrä

1

HDMI -porttien määrä

2

Liitännät

VGA,HDMI,DVI

VGA (D-Sub)-porttien määrä

1

Muut ominaisuudet
Genre

Gaming

Lyhyt yhteenveto

RL2755 on suunniteltu antamaan sinulle kaikista sulavimman pelikokemuksen. 27 "
ammattipelaajille suunnattu näyttö tarjoaa sujuvan liikkeen ja parhaan näkyvyyden uusimpien
ominaisuuksien kera: 1ms GTG vasteaika, dual HDMI, Black eQualizer Dynamic ja erinomainen
kuvanlaatu, jota tukee BenQ: n maailman johtava väriasiantuntemus. Voit nauttia pelaamisesta
täydellä teholla!

Pelituotteet

Pelinäytöt,Pelinäytöt

Näyttö
3D yhteensopivuus

Ei

Katselukulma (pysty), °

160

Katselukulma (vaaka), °

170

Kirkkaus, cd/m²

300

Kontrastisuhde (dynaaminen )

12000000:1

Kontrastisuhde (tyypillinen)

1000:1

Kosketusnäyttö

Ei

Kuvasuhde

16:9

Näyttövärejä

16.7 M

Näytön koko, "

27

Näytön resoluutio, pikseliä

1920 x 1080

Paneelin tyyppi

TN

Pikselitiheys, mm

0.311

Vasteaika, ms

1

Paino ja mitat
Tuotteen mitat (L x S x K), mm

638 x 213 x 478

Tuotteen paino, g

5488

Pakkaussisältö
Mukana tulevat tarvikkeet

HDMI -kaapeli

Sertifikaatit
Sertifikaatit

EnergyStar 6.0

TV-viritin
Integroitu TV-viritin

Ei

Virranhallinta
Virrankulutus valmiustilassa, W

0.5

Virrankulutus, W

24

Muut
Lavan koko

36

Pakkauksen korkeus, mm

451.00

Pakkauksen leveys, mm

210.00

Pakkauksen nettopaino, g

7800.00

Pakkauksen paino, kg

8.42

Pakkauksen pituus, mm

754.00

Tuoteryhmä

NÄYTÖT

Valmistaja

BENQ

Valmistajan koodi

9H.LF2LB.QBE

Takuu

36 KK

