
Monitor 27 cali S2722DGM VA
2560x1440/2xHDMI/DP/3Y
Indeks: 121381 Producent: DELL Kod producenta: 210-AZZD

Cena: 1,281.08 zł

Opis

Monitor 27 cali S2722DGM VA 2560x1440/2xHDMI/DP/3Y
Producent: Dell

Właściwości
Model S2722DGM
Opis Monitor z zakrzywionym ekranem dla graczy Dell 27 S2722DGM27-calowy monitor QHD z zakrzywionym
ekranem, czasem reakcji 1 ms (MPRT) lub 2 ms (od szarego do szarego), częstotliwością odświeżania 165 Hz
oraz 99% pokryciem palety sRGB zapewniający ostry obraz i wciągającą rozgrywkę. Pędź po zwycięstwo
Płynniejsze działanie odświeżanie z częstotliwością 165 Hz pozwala oglądać szybko zmieniający się obraz z
wyjątkową ostrością i zapewnia krótszy czas reakcji. Krótszy czas reakcji oznacza, że możesz wyprzedzić
konkurencję. Doskonały obraz gra jest bardziej wyrazista, a czas reakcji wynoszący 1 ms (MPRT) lub 2 ms (od
szarego do szarego) sprawia, że piksele zmieniają kolor niemal natychmiast, co eliminuje rozmycie ruchu.
Niezwykła ostrość zanurz się w walce w trakcie szybkiej, dynamicznej i płynnej rozgrywki dzięki technologii
AMD FreeSync Premium. Monitor obsługuje funkcję VRR dostępną na konsolach do gier. Zanurz się w
szczegółach Zobacz każdy szczegół na wyświetlaczu o przekątnej 27 z zakrzywionym ekranem QHD zobaczysz
o 77% więcej zawartości ekranu niż w Full HD. Pełne spektrum technologia panelu VA zapewnia wysoki
współczynnik kontrastu 3000:1, pozwalając uzyskać głębsze czernie i jaśniejszą biel. Dzięki pokryciu palety
sRGB wynoszącym 99% kolory są bardzo wyraziste przy szerokim kącie widzenia (178 stopni). Nowy widok
ekran z krzywizną 1500R i 3-stronną wąską ramką zapewnia realistyczne wrażenia podczas gry dzięki
zwiększeniu pola widzenia oraz zmniejszeniu zniekształceń, odblasków i odbić. Zaprojektowany z myślą o
graniu Doskonałe oświetlenie nowa, wyjątkowa oprawa rozświetla otoczenie, pozwalając na grę nawet przy
słabym oświetleniu. Skuteczne chłodzenie otwory wentylacyjne odpowiednio rozpraszają ciepło, aby można
było grać przez cały dzień. W pełni regulowana podstawka nowa, cienka, zwężana podstawka z regulacją
wysokości i pochylenia. Geometryczna podstawa jest solidna i zajmuje mniejszą powierzchnię, więc wystarczy
miejsca na wszystkie dodatkowe akcesoria do gier. Pełna personalizacja trzy zdefiniowane przez użytkownika
profile zapewniają jeszcze więcej opcji personalizacji. Czasomierz, licznik klatek na sekundę i stabilizator
ciemności pozwalają na kompleksowe zarządzanie liczbą klatek, jasnością, cieniami itp. Nowy joystick i
przyciski skrótów na tylnym panelu monitora ułatwiają nawigację w menu ekranowym. Wygodny montaż
wystarczy zamocować monitor w wybranym miejscu przy użyciu gniazd Quick Release na tylnym panelu
monitora. Montaż jest szybki i prosty. Brak migotania sterowanie jasnością przy użyciu prądu stałego sprawia,
że obraz na ekranie nie migocze i zapewnia użytkownikowi odpowiedni komfort oglądania. Dłuższe granie
oprogramowanie ComfortView redukuje szkodliwe emisje niebieskiego światła, aby ograniczyć zmęczenie
oczu podczas długiego grania.
Proporcje obrazu 16:9
Przekątna ekranu 2 27''
Typ matrycy VA
Powierzchnia matrycy Matowa
Ekran dotykowy Nie



Marka Dell

Model S2722DGM

EAN 884116388593

Przekątna ekranu
(cale)

27

Kod producenta 210-AZZD

Rodzaj podświetlania LED

Rozdzielczość
natywna

2560 x 1440

Czas reakcji 1

Jasność 350

Typ matrycy VA

Powłoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast statyczny 3000

Technologia podświetlania Diody LED
Plamka matrycy 0.2331
Rozdzielczość 2560 x 1440
Czas reakcji new 1
Jasność 350
Kontrast statyczny 3 000:1
Kąt widzenia poziomy 178
Kąt widzenia pionowy 178
Ilość kolorów 16,7 mln
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 1 x DisplayPort
Bluetooth Nie
WiFi Nie
Wbudowane głośniki Nie
Wbudowany tuner TV Nie
Kamera internetowa Brak
Pivot Nie
Standard VESA 100 x 100
Pobór mocy 56
Akcesoria w zestawie
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 364.14
Wysokość z podstawą 393.21
Szerokość 608.38
Głębokość 96.28
Głębokość z podstawą 190.37
Waga 4.24
Waga z podstawą 6.17
Pozostałe parametry
Informacje o gwarancji

Parametry



(x:1)
Częstotliwość
odświeżania

165

Kąt widzenia w pionie 178

Kąt widzenia w
poziomie

178

Regulacja regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości

Złącza DisplayPort, HDMI, wyjście audio (minijack 3,5 mm)

Standard VESA 100 x 100

Konstrukcja i
elementy dodatkowe

odłączana podstawa, zakrzywiony ekran

Technologie FreeSync

Rozmiar plamki 0.23

Funkcje ochrony oczu filtr światła niebieskego, redukcja migotania

Wysokość produktu z
podstawą

39.3

Głębokość produktu z
podstawą

19

Waga z podstawą 6.17

Szerokość produktu 60.8

Wysokość produktu 36.4

Głębokość produktu 9.6

Waga produktu 4.24

Stan Nowy

Kontrast dynamiczny
(x:1)

50000000

Certyfikaty CE

Cechy dodatkowe Nie

Szerokość produktu z
podstawą

44.7

Zdjęcia
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