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ASUS VA27EHE 27" Full HD
Cena

679,00 zł

Poprzednia cena

718,99 zł

Numer katalogowy

90LM0550-B01170

Kod producenta

90LM0550-B01170

Kod EAN

4718017450836

Opis produktu
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej jest zgodna z unijnymi dyrektywami i powstała m.in. po to aby określić energooszczędność
urządzenia.

Monitor ASUS VA27EHE znajduje się w klasie energetycznej F.
Jego zużycie energii elektrycznej w ciągu 1000 godzin wynosi 23 kWh.
Przekątna ekranu urządzenia wynosi 27 cali (69 cm).
Rozdzielczość ekranu to 1920 x 1080 px.
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ASUS VA27EHE 27" Full HD
27-calowy monitor LED IPS Full HD z szerokim kątem 178°
Technologia Adaptive-Sync/FreeSync zapewnia wyraźny obraz bez efektu rozrywania klatek
Porty HDMI i VGA (D-sub) umożliwiają podłączenie źródła sygnału
ASUS Eye Care - Technologie chroniące Twój wzrok
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Wysoka jakość obrazu
Monitor ASUS VA27EHE został wyposażony w 27-calowy panel IPS, który zapewnia kąty widzenia wynoszące nawet 178°. Monitor wyświetla
żywy obraz w rozdzielczości Full HD (1920x1080) z częstotliwością odświeżania 75 Hz. Ponadto technologia Adaptive-Sync/FreeSync eliminuje
efekt rozrywania obrazu i zapewnia wysokiej jakości płynne efekty wizualne. Bezramkowa konstrukcja pozwala idealnie połączyć ze sobą kilka
monitorów zmniejszając obszar w którym się łączą do minimum. Dzięki czemu nie będą Cię już rozpraszać grube ramki, a co za tym idzie
będziesz mógł lepiej skupić się na wykonywanych zadaniach.
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Złącze dla każdego
Monitor ASUS VA27EHE wyposażony został dwa złącza, które umożliwiają podłączenie go do źródła sygnału. Zastosowane w nim złącza HDMI
oraz VGA (D-sub), pozwolą Ci podłączyć zarówno nowsze jak i nieco starsze sprzęty. Złącze HDMI dodatkowo pozwoli Ci podłączyć monitor nie
tylko do komputerów PC lub laptopów, ale również do konsoli takich jak Playstation lub Xbox.
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Technologie chroniące Twój wzrok
ASUS VA27EHE posiada technologie dbające o zdrowie Twojego wzroku, które dodatkowo zostały potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland. Filtr
światła niebieskiego chroni Cię przed jego szkodliwym działaniem, redukując je do minimalnych wartości. Do dyspozycji otrzymujesz cztery
różne ustawienia filtra dostosowując go do aktualnie wyświetlanych treści.
Technologia Flicker-Free redukuje migotanie ekranu, zapewniając tym samym komfortowe wrażenia podczas oglądania. Co więcej, Technologia
Flicker-Free oraz filtr światła niebieskiego pozwolą Ci zminimalizować występowanie zmęczenia lub bólu oczu oraz innych szkodliwych
czynników. Teraz bez problemu będziesz mógł korzystać z monitora spędzając przed nim długie, niezliczone godziny pracując lub oglądając
ulubione filmy i seriale.
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Specyfikacja
Przekątna ekranu: 27 cali
Powłoka matrycy: Matowa
Rodzaj matrycy: LED, IPS
Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)
Format obrazu: 16:9
Typ ekranu: Płaski
Maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
Jasność: 250 nitów (cd/m²)
Wielkość plamki: 0,311 mm
Kąt widzenia w poziomie: 178°
Kąt widzenia w pionie: 178°
Czas reakcji: 5 ms (GTG)
Ekran dotykowy: Nie
Redukcja migotania: Tak
HDMI: 1 szt.
VGA (D-sub): 1 szt.
Klasa energetyczna: F
Pobór mocy podczas pracy: 15 W
Obrotowa podstawa monitora (SWIVEL): Nie
Panel obrotowy (PIVOT): Nie
Możliwość montażu na ścianie (VESA): Tak (100 x 100 mm)
Regulacja wysokości: Nie
Regulacja pochylenia: Tak
Wbudowane głośniki: Nie
Wysokość: 453,73 mm
Szerokość: 612,24 mm
Głębokość: 239,94 mm
Waga: 4,64 kg
Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Dołączone akcesoria: Przewód HDMI / Przewód zasilający
Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)
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