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4ms/3000:1/HDMI/CZARNY
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Cena: 1,448.33 zł

Opis

Monitor 32 EW3270U 4K LED 4ms/3000:1/HDMI/CZARNY
Producent: Benq

Właściwości
Opis Monitor 32" EW3270U 4K LED 32 calowy ekran o rozdzielczości 4K UHD HDR w 4K gwarantuje wysoką
jasność i głęboki kontrast Szeroka gama barw 95% DCI-P3 Technologia ochrony wzroku Eye-care Przełomowa
jakość wideo zapewnia niezwykły realizm obrazuUmożliwiając korzystanie z popularnych materiałów
rozrywkowych HDR, EW3270U wykorzystuje matrycę VA o wysokim natywnym współczynniku kontrastu
3000:1, oferuje obsługę szerokiej gamy barw 95% DCI-P3 i zwiększoną jasność o wartości 300-nitów,
gwarantując przyjemność korzystania z multimediów, wiodącą w branży technologię ochrony wzroku i
nowoczesne wzornictwo. Inteligentny monitor chroniący wzrok, idealny do pracy w domuSpecjalnie
zaprojektowany, aby chronić wzrok i zadbać wizualną rozrywkę. Technologia BenQ: Eye-Care oferuje pomoc w
zmniejszeniu zmęczenia oczu spowodowanego intensywnym używaniem monitora. Wyposażony w
technologię Brightness Intelligence Plus, brak migotania i specjalne tryby pracy z niską emisją światła,
zapobiega zmęczeniu oczu po długim dniu pracy. Zapierająca dech w piersiach rozrywka HDR zapewniająca
najwyższą jakość wideoEW3270U prezentuje wysoki zakres dynamiki obrazu, aby uzyskać olśniewającą
jasność z wyraźnym kontrastem dla głębokiej czerni i szerokiej gamy kolorów dla intensywnej wydajności
wideo. Elegancka i niezwykle smukła konstrukcja o dużej funkcjonalnościEW3270U łączy HDR z technologią
Brightness Intelligence Plus (B.I.+ Tech) w celu zagwarantowania maksymalnego kontrastu i żywości barw
oraz najwyższego zadowolenia z doskonałych parametrów obrazu HDR, jednocześnie utrzymując komfort
oglądania Daj się oczarować niezwykłą jakością obrazu 4K UHDCiesz się niezwykle żywymi, precyzyjnymi i
realistycznymi obrazami, a także znacznie większą liczbą klatek na sekundę w rozdzielczości 4K. Będziesz
zaskoczony krystalicznie czystym i szczegółowym obrazem. Przełomowa jakość wideo zapewnia niezwykły
realizm obrazuObsługa HDR w 4K gwarantuje wysoką jasność i głęboki kontrastSzeroki zakres dynamiki (ang.
High Dynamic Range - HDR) oraz tryb Cinema HDR zwiększają ogólny zakres dynamiczny między czernią a
bielą, dzięki czemu obraz lepiej przypomina to, co nasze oczy widzą w rzeczywistości. Jeden kabel do
komunikacji wieloplatformowejWykorzystując najnowocześniejszą architekturę USB-C , EW3270U przenosi
wideo i audio w wysokiej rozdzielczości oraz superszybkie transfery danych na jednym kompaktowym i
dwustronnym połączeniu w celu połączenia z wieloma portami HDMI i DisplayPort. Twoja multimedialna
przyjemność nie może być łatwiejsza. AMD FreeSync do intensywnego graniaTechnologia AMD FreeSync
eliminuje przerywanie obrazu, pomijanie klatek i inne zakłócenia, zapewniając zdumiewająco płynną
rozgrywkę. A dzięki częstotliwości odświeżania gwarantującej doskonałą płynność, EW3270U to wymarzony
monitor dla gracza. Wysoka rozdzielczość poprawiająca obraz o standardowej jakościEW3270U symuluje
obraz o wysokiej rozdzielczości, zwiększając gęstość pikseli treści o standardowej, niskiej rozdzielczości,
gwarantując imponującą ostrość obrazu. Funkcja Smart Focus ożywia ważne detaleSmart Focus podkreśla
wybrane okno lub wybrany obszar, pomagając użytkownikom skupiać się na głównej treści, ograniczając
odwracające uwagę elementy w tle. Ekspercki poziom ochrony oczuEkskluzywne technologie ochrony oczu
BenQ zmniejszają zmęczenie oczu dla wygody użytkownika, zwiększonej produktywności i bezpieczeństwa w



miejscu pracy, podczas długotrwałego użytkowania. Technologia Brightness Intelligence PlusZmniejsz
zmęczenie oczu w dowolnym oświetleniuTechnologia Brightness Intelligence Plus wykrywa jasność i
temperaturę barwową oświetlenia otoczenia i odpowiednio dostosowuje ustawienia ekranu, zapewniając
łagodzącą ciepłą biel w celu zwiększenia komfortu lub zimną biel w celu zwiększenia wydajności i skupienia.
Model EW3270U
Proporcje obrazu 16:9
Przekątna ekranu 2 31.5''
Typ matrycy VA
Ekran dotykowy Nie
Technologia podświetlania Diody LED
Obszar widzialny w pionie 382.85
Obszar widzialny w poziomie 698.4
Plamka matrycy 0.181
Rozdzielczość 3840 x 2160 (4K/UHD)
Czas reakcji new 4
Jasność 300
Kontrast statyczny 3 000:1
Kontrast dynamiczny 12 000 000:1
Częstotliwość pozioma min. 30
Częstotliwość pozioma max. 135
Częstotliwość pionowa min. 24
Częstotliwość pionowa max. 76
Kąt widzenia poziomy 178
Kąt widzenia pionowy 178
Ilość kolorów 1,07 mld
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x DisplayPort
Gniazda we/wy 1 x USB (Type C)
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Wbudowane głośniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie
Kamera internetowa Brak
Pivot Nie
Certyfikaty TUV
Pobór mocy 76
Akcesoria w zestawie Kabel Typ-C ( 1m / dane + 4K) Kabel mDP / DP (1.8m) Kabel zasilający (1.5m) Instrukcja
użytkownika na CD Instrukcja szybkiej instalacji
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 522.2
Szerokość 726.4
Głębokość 215
Waga 7.5
Pozostałe parametry Pochylanie (dół/góra): -5~15 Low Blue Light Tryb Odczytu Tryb M-book System Smart
Focus Zabezpieczenie Kensington Lock Tryb Picture Mode Technologia AMD FreeSync Funkcja Super
Resolution
Informacje o gwarancji

Parametry



Marka BenQ

Model EW3270U

EAN 4718755072666

Przekątna ekranu
(cale)

31.5

Kod producenta 9H.LGVLA.TSE

Rodzaj podświetlania LED

Czas reakcji 4

Jasność 300

Typ matrycy VA

Powłoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast statyczny
(x:1)

3

Kontrast dynamiczny
(x:1)

12

Częstotliwość
odświeżania

76

Kąt widzenia w pionie 178

Kąt widzenia w
poziomie

178

Regulacja regulacja pochylenia (góra/dół)

Złącza DisplayPort, HDMI, USB 2.0 typ A, USB 3.1 typ C

Konstrukcja i
elementy dodatkowe

wbudowane głośniki

Technologie FreeSync

Rozmiar plamki 0.18

Funkcje ochrony oczu filtr światła niebieskego, redukcja migotania

Certyfikaty TUV

Cechy dodatkowe Tak

Załączone
wyposażenie

CD z gwarancją i sterownikami, kabel Mini DisplayPort-DisplayPort 1,8 m, kabel USB,
kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi

Szerokość produktu z
podstawą

72.64

Wysokość produktu z
podstawą

52.22

Głębokość produktu z
podstawą

21.5

Szerokość produktu 72.6

Wysokość produktu 52.2

Głębokość produktu 21.5

Waga produktu 7.5

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

9.8

Stan Nowy

Zdjęcia
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