
Monitor ROG Swift 32 cale PG329Q
Indeks: 106592 Producent: ASUS Kod producenta: PG329Q

Cena: 3,445.17 zł

Opis

Monitor ROG Swift 32 cale PG329Q
Producent: Asus

Właściwości
Opis Obraz o wyjątkowym bogactwie detali i wysokim kontraście Monitor jest wyposażony w panel WQHD
(2560x1440) zapewniający nawet o 77% większą powierzchnię ekranową niż standardowe monitory Full HD
(1920 x 1080). Ponadto oferuje oszałamiający współczynnik kontrastu 1000:1. Wyświetlacz ASUS Fast IPS czas
reakcji 1 ms (od szarego do szarego)Zastosowanie ekranu typu ASUS Fast IPS umożliwia nawet cztery razy
szybsze przełączanie stanu ciekłokrystalicznych elementów ekranu w porównaniu do monitorów z
konwencjonalnymi panelami IPS dla większej responsywności. Dzięki uzyskaniu czasu reakcji od szarego do
szarego na poziomie 1 ms praktycznie całkowicie eliminowane są zniekształcenia oraz efekty rozmycia ruchu.
Ponadto wyświetlacz oferuje doskonałą jakość obrazu i wspaniałe kolory z pokryciem przestrzeni barwnej DCI-
P3 w 98% oraz niesamowitym współczynnikiem kontrastu 1000:1. Technologia szerokoekranowa pozwala na
oglądanie pod kątem 178° i do minimum redukuje zniekształcenia i efekt zmiany koloru nawet podczas
oglądania z ekstremalnych pozycji. NIESAMOWICIE SZYBKIE ODŚWIEŻANIE EKRANU 175 HZTen monitor
zapewnia Ci zdumiewająco płynne efekty wizualne i uzyskujesz przewagę w takich grach, jak strzelanki FPS,
wyścigi, strategie czasu rzeczywistego oraz gry sportowe. Certyfikacja NVIDIA GSYNC CompatibleGwarantuje
superpłynne wrażenia gamingowe pozbawione efektu tearingu (rozrywania klatki), standardowo oferując
funkcję VRR przy zastosowaniu kart graficznych NVIDIA GeForce GTX z serii 10 oraz NVIDIA GeForce RTX z
serii 20. PRECYZJA ODWZOROWANIA I SZEROKA PALETA BARWMatryca oferuje szeroką paletę kolorów w
98% pokrywającą przestrzeń barwną DCI-P3 o klasie kinowej oraz w 160% pokrywającą sRGB. W celu
zagwarantowania wysokiej precyzji odwzorowania barw każdy monitor jest fabrycznie kalibrowany i
dostarczany wraz z raportem z tej kalibracji. OŚWIETLENIE ASUS AURA SYNCDzięki ekskluzywnej technologii
oświetlenia ASUSAura Sync monitory z serii ROG Strix zapewniają doskonałe oświetlenie otoczenia, które
można w pełni zsynchronizować z różnymi komponentami i peryferiami kompatybilnymi z Aura. SZEROKI
ZAKRES TONALNY (HDR) Z DISPLAYHDR 600Technologia HDR jest obsługiwana w szerokim zakresie
jasności, dzięki czemu ten model jest w stanie zaoferować szerszy zakres kolorów i lepszy kontrast niż w
przypadku konwencjonalnych monitorów. Maksymalna jasność bieli oraz najciemniejsze odcienie czerni
umożliwiają niespotykane dotąd bogactwo detali. Ponadto możliwe jest uzyskanie jasności szczytowej na
poziomie 600 nitów dla spełnienia wymagań certyfikacji DisplayHDR 600. Dynamic Shadow BoostTechnologia
ASUS Dynamic Shadow Boost automatycznie rozjaśnia ciemne obszary w świecie rozgrywki i optymalizuje
inne strefy obrazu. Nie tylko poprawia to ogólne wrażenia podczas oglądania, ale również ułatwia dostrzeganie
wrogów ukrytych w zacienionych częściach mapy. Monitor gamingowy o przekątnej ekranu 32 cale i
rozdzielczości WQHD (2560 x 1440), z Fast IPS i ultraszybkim odświeżaniem ekranu z częstotliwością 175 Hz,
zaprojektowany z myślą o profesjonalnych graczach i zapewnieniu immersyjnej rozgrywki Technologia Fast
IPS umożliwia uzyskanie czasu reakcji na poziomie 1 ms (od szarego do szarego) dla ostrego obrazu podczas
rozgrywki i wysokich wartości FPS. Dzięki certyfikacji G-SYNC Compatible monitor ten zapewnia superpłynne
wrażenia gamingowe pozbawione efektu tearingu (rozrywania klatki), standardowo oferując funkcję VRR
(zmiennej częstotliwości odświeżania). ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) zapewnia funkcję



ELMB w połączeniu z G-SYNC Compatible, eliminując efekty ghostingu i tearingu (powidoków oraz rozrywania
klatki) dla uzyskania doskonałej ostrości efektów wizualnych przy wysokiej liczbie klatek animacji na sekundę.
Technologia szerokiego zakresu tonalnego (HDR) wraz z profesjonalną paletą kolorów gwarantuje kontrast i
wydajność wyświetlania barw zgodne z wymaganiami certyfikacji DisplayHDR 600
Model PG329Q 
Proporcje obrazu 16:9
Przekątna ekranu 2 32''
Typ matrycy TFT IPS (IPS)
Powierzchnia matrycy Matowa
Ekran dotykowy Nie
Technologia podświetlania Diody LED
Obszar widzialny w pionie 398.52
Obszar widzialny w poziomie 708.48
Plamka matrycy 0.2768
Rozdzielczość 2560 x 1440
Czas reakcji new 1
Jasność 600
Kontrast statyczny 1 000:1
Częstotliwość pozioma min. 30
Częstotliwość pozioma max. 250
Częstotliwość pionowa min. 48
Częstotliwość pionowa max. 165
Kąt widzenia poziomy 178
Kąt widzenia pionowy 178
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 1 x USB (Type B)
Gniazda we/wy 2 x USB 3.0
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x DisplayPort
Bluetooth Nie
WiFi Nie
Wbudowane głośniki Nie
Wbudowany tuner TV Nie
Kamera internetowa Brak
Certyfikaty TUV
Standard VESA 100 x 100
Pobór mocy 43
Akcesoria w zestawie
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 428.52
Wysokość z podstawą 451.83
Szerokość 728.18
Głębokość 87.12
Głębokość z podstawą 292.56
Waga 5.9
Waga z podstawą 9.5
Pozostałe parametry
Informacje o gwarancji

Parametry



Marka ASUS

Model Rog Swift PG329Q

EAN 4718017829168

Przekątna ekranu
(cale)

22

Kod producenta PG329Q

Rodzaj podświetlania LCD

Przekątna ekranu 81.3

Rozdzielczość
natywna

2560 x 1440

Czas reakcji 1

Jasność 250

Typ matrycy IPS / PLS

Powłoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast statyczny
(x:1)

1000

Kontrast dynamiczny
(x:1)

25000

Częstotliwość
odświeżania

175

Kąt widzenia w pionie 178

Kąt widzenia w
poziomie

178

Regulacja obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości

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

Standard VESA 100 x 100

Konstrukcja i
elementy dodatkowe

hub USB

Technologie G-Sync

Rozmiar plamki 0.28

Certyfikaty CE

Cechy dodatkowe Nie, Prąd przemienny

Załączone
wyposażenie

podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja obsługi

Szerokość produktu z
podstawą

72.82

Wysokość produktu z
podstawą

55.18

Głębokość produktu z
podstawą

29.26

Waga z podstawą 9.5

Szerokość produktu 72.82

Wysokość produktu 38.4

Głębokość produktu 21.8

Waga produktu 5.9

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

14.3

Stan Nowy



Zdjęcia
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