BENQ ZOWIE XL2411P 24'' FHD TN HAS HDMI/DP/DVI 144HZ

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

PC eSports -pelaamiseen tarkoitettu XL2411P -näytto on hienoviritetty mahdollisimman sulavaa ja nopeavasteista
pelikokemusta varten. Terävä kuvanlaatu antaa pelaajalle oikeat aseet kilpailuun.






Tämä näyttö tuottaa sulavan FPS- ja MOBA-pelaamiskokemuksen 1 ms:n vasteajan ja 144 Hz:n virkistystaajuuden
ansiosta.
Black eQualizer saa tummat kohtaukset näkymään selkeinä ilman että vaaleita alueita ylivalotetaan, joten pelaaja
huomaa kohteet helposti ja katselumukavuus säilyy.
Color Vibrance auttaa virittämään halutun värisävyn helposti sekä selkeyttää värisiirtymiä.
Useita tuloliitäntöjä, kuten DisplayPort, DVI-DL, HDMI ja kuulokeliitäntä.
ZOWIE XL -sarja on noussut ammattilaispelaajien suosioon kaikkialla maailmassa. Sitä käytetään useimmissa
ammattilaistason PC eSports -turnauksissa. Se on DreamHack Open 2016/2017-, ESL-ONE Cologne 2017-, PGL Major
Krakow 2017-, IEM season 6~10-, MLG 2015/2016-, ESEA 2015/2016-, ESWC 2013~2016- ja ELEAGUE season 1 kilpailujen virallinen e-Sports-näyttö.

Sulava pelaaminen, tasainen ja tarkka hallinta
Havaitse yksityiskohdat myös liikkeen aikana ja nauti sujuvasta pelaamisesta 144 Hz:n virkistystaajuudella varustetun
ZOWIE-näytön avulla. Hallitset esimerkiksi FPS- ja MOBA-pelejä tarkasti.
Havaitse kätketyt viholliset
Nyt sinun ei enää tarvitse pelätä joutuvasi jonkun pimeään nurkkaan piiloutuneen pelkurin uhriksi. Black eQualizer parantaa
tummien alueiden näkyvyyttä ylivalottamatta kuitenkaan kirkkaita alueita. Lisäksi voit hienosäätää mustan sävyjen
tasapainon hämärässä, jotta näet mukavasti.
Optimoi pelaamisen tarkkuus
Color Vibrance auttaa virittämään halutun värisävyn helposti sekä selkeyttää värisiirtymiä. Color Vibrance -asetusten 20
tasosta löytyy juuri oikeat näyttöominaisuudet kaikentyyppisiin peleihin.
Katselukulman räätälöinti
Jalustan korkeussäätö toimii yhdellä sormella, joten voit säätää näytön helposti haluamaasi katselukulmaan mukavuuden
parantamiseksi.
Pelikokemusta parantavat peliasetustilat
Peliasetustilat on ladattu, ZOWIE-näyttöön valmiiksi, jotta pelikokemuksesta tulee ihanteellinen. Valitse haluamasi pelitila
helposti pelin mukaan. Tilojen välillä siirtyminen käy helposti yhdellä pikanäppäimellä.
Mukavuutta pitkiin peleihin
Flicker-free-tekniikka vähentää silmien rasitusta, mikä auttaa pysymään pelissä mukana pikkutunneille asti.

Visuaaliset häiriöt minimoitu
Kilpapelaaminen vaatii ehdotonta keskittymistä. XL-sarjan LCD-kehys on suunniteltu erityisesti vähentämään valon
heijastumista näytöstä ja helpottamaan peliin keskittymistä.

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet
Näytön koko, "

24

Liitännät

Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,DVI-DL

Näytön resoluutio, pikseliä

1920 x 1080

Korkeussäätö

Kyllä

Kuvasuhde

16:9

Ergonomia
Korkeussäätö

Kyllä

Pivot ominaisuus

Kyllä

VESA-standardi, mm

100 x 100

Liitännät
HDMI -porttien määrä

1

Liitännät

Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,DVI-DL

Muut ominaisuudet
Lyhyt yhteenveto

24-tuumainen BenQ ZOWIE XL2411P 144 Hz:n e-Sports-näyttö, Black eQualizer, Color Vibrance,
Display Port

Pelituotteet

Pelinäytöt,Pelinäytöt

Näyttö
Kirkkaus, cd/m²

350

Kontrastisuhde (dynaaminen )

12000000:1

Kontrastisuhde (tyypillinen)

1000:1

Kosketusnäyttö

Ei

Kuvasuhde

16:9

Näytön koko, "

24

Näytön resoluutio, pikseliä

1920 x 1080

Paneelin tyyppi

TN

Pikselitiheys, mm

0.276

Vasteaika, ms

1

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

570 x 219 x 559 (Hightest) / 429 (Lowest)

Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x
K), mm

570 x 63 x 347

Tuotteen paino, g

3600

Pakkaussisältö
Mukana tulevat tarvikkeet

DisplayPort -kaapeli

Virranhallinta
Virrankulutus, W

45

Ääni
Sisäänrakennetut kaiuttimet

Ei

Muut
Lavan koko

27

Pakkauksen korkeus, mm

415.00

Pakkauksen leveys, mm

247.00

Pakkauksen nettopaino, g

8000.00

Pakkauksen paino, kg

8.50

Pakkauksen pituus, mm

644.00

Tuoteryhmä

NÄYTÖT

Valmistaja

BENQ

Valmistajan koodi

9H.LGPLB.QBE

Takuu

36 KK

