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Cena: 1,969.22 zł

Opis

Monitor 32 cale EW3270UE 4K Czarny
Producent: Benq

Właściwości
Opis Twoja przewaga wizualnaProsty klawisz skrótu modelu EW3270U umożliwia przełączanie między 4
poziomami trybów HDR i B.I.+, które stanowią wyłączną technologię Opt-Clarity firmy BenQ i umożliwiają
użytkownikom wybór najbardziej odpowiedniej klarowności wyświetlanych treści w zależności od warunków w
różnych środowiskach oglądania, co sprawia, że użytkownicy mogą w pełni cieszyć się doskonałą jakością
obrazów z efektem HDR, jednocześnie nadal korzystając z możliwości dostrzeżenia najbardziej delikatnych
szczegółów w ciemniejszych środowiskach. 4K UHDCiesz się niezwykle żywymi, precyzyjnymi i realistycznymi
obrazami, a także znacznie wyższą częstotliwością klatek z rozdzielczością 4K. Będziesz zachwycony
krystalicznie wyraźnymi i szczegółowymi obrazami, i otrzymasz możliwość wykorzystania najbardziej
zaawansowanych doświadczeń podczas oglądania. Różnica HDRDzięki wiodącej technologii HDR w monitorze
do rozrywki wideo, model EW3270U zapewnia lepszą jasność i kontrast, a także niezwykłe szczegóły i
intensywność treści wideo HDR. Smart FocusFunkcja Smart Focus podświetla wybrane okno lub obszar,
pomagając użytkownikom skupić się na głównej treści poprzez zmniejszenie zakłóceń w tle. Super
rozdzielczośćModel EW3270U symuluje jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości dzięki zwiększeniu gęstości
pikseli o niskiej rozdzielczości w ramach treści w rozdzielczości standardowej, co zapewnia niezwykłą
klarowność. Płynna rozgrywkaTechnologia FreeSync firmy AMD eliminuje rozdarcia obrazu, przerwane ramki i
zmiany pojawiające się podczas rozgrywki w celu zapewnienia niesamowicie płynnych wrażeń podczas gier.
Dzięki udoskonalonej częstotliwości odświeżania, która zapewnia niezwykłą płynność podczas gier, model
EW3270U jest monitorem marzeń graczy. Brightness Intelligence PlusCzujnik oświetlenia otoczenia wykrywa
poziom oświetlenia otoczenia i temperaturę kolorów w środowisku wyświetlania, automatycznie dostosowując
jasność i temperaturę kolorów ekranu do otoczenia. Jego zadaniem jest także stopniowa regulacja jasności w
zależności od czasu korzystania z monitora. Zapewnia to najlepszą jakość i komfort wyświetlania
użytkownikom, zapobiegając przeciążeniom oczu i chroniąc oczy po patrzeniu na monitor przez wiele godzin.
Model EW3270U
Proporcje obrazu 16:9
Przekątna ekranu 2 31.5''
Typ matrycy VA
Powierzchnia matrycy Matowa
Ekran dotykowy Nie
Technologia podświetlania Diody LED
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD)
Czas reakcji new 4
Jasność 300
Kontrast statyczny 3 000:1
Kontrast dynamiczny 20 000 000:1
Kąt widzenia poziomy 178



Marka BenQ

Model EW3270U

EAN 4718755081576

Przekątna ekranu
(cale)

31.5

Kod producenta 9H.LGVLA.FSE

Rodzaj podświetlania LED

Typ matrycy VA

Złącza DisplayPort, HDMI

Stan Nowy

Rozdzielczość
natywna

3840 x 2160

Czas reakcji 4

Proporcje obrazu 16:9

Częstotliwość
odświeżania

60

Kąt widzenia w pionie 17

Kąt widzenia w
poziomie

17

Regulacja regulacja pochylenia (góra/dół)

Konstrukcja i
elementy dodatkowe

odłączana podstawa, wbudowane głośniki

Technologie FreeSync, HDR

Kąt widzenia pionowy 178
Ilość kolorów 1,07 mld
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x DisplayPort
Gniazda we/wy 1 x USB (Type C)
Bluetooth Nie
WiFi Nie
Wbudowane głośniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie
Kamera internetowa Brak
Pivot Nie
Certyfikaty TUV
Pobór mocy 76
Akcesoria w zestawie
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 522.2
Szerokość 726.4
Głębokość 215
Waga 7.5
Waga z podstawą 10.2
Pozostałe parametry
Informacje o gwarancji

Parametry



Funkcje ochrony oczu filtr światła niebieskego, redukcja migotania

Szerokość produktu z
podstawą

72.6

Wysokość produktu z
podstawą

52.2

Głębokość produktu z
podstawą

21.5

Waga z podstawą 7.5

Szerokość produktu 72.6

Wysokość produktu 52.2

Głębokość produktu 21.5

Zdjęcia
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