
Q2790PQU/BT
27
(68.6) LCD MONITOR

Q2790PQU är utrustad med en QHD (2560x1440 pixlar) IPS-
panel och levererar excellent färgkorrekthet och en bred
färgskala. Dess ergonomiska bas i kanonmetall finish
kompletterar den eleganta 3-sidiga ramlösa designen.
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Integrerad högtalare

Inbyggda högtalare gör det enkelt att hinna med
familj, vänner och kollegor. För filmer, musik, spel
med mera kan du njuta av kvalitetsljud utan trasslet
med att ansluta externa högtalare.

 Höjdinställningsbar ställning

Vi bryr oss om ditt välbefinnande. Det här är därför
den här skärmen erbjuder höjdjusteringsalternativ
som hjälper dig att hitta din perfekta hållning när du
arbetar, spelar eller tittar på videor. Att anpassa din
AOC-monitor till dina behov hjälper inte bara dig att
minska trötthet och hålla din kropp frisk. I slutändan
låter det dig och ditt lag få bättre resultat med vad
du än gör.

IPS-panel

Oavsett om du tittar på foton, videor, en
magasinlayout i InDesign eller spelar ditt favoritspel
– vill vi att ditt innehåll ska se utmärkt ut ur vilken
vinkel du än ser det. Därför kommer den här

skärmen med en avancerad IPS-panel, som ger briljanta färger och
erbjuder breda betraktningsvinklar. På det här sättet ser bilderna
alltid utmärkta och precisa ut, oavsett från vilken vinkel du – eller
dina vänner och medarbetare som sitter eller står bredvid dig –
tittar på skärmen.

 QHD upplösning

Med 2560 x 1440 upplösning erbjuder Quad HD
(QHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder
som avslöjar de finaste detaljerna. Widescreen 16:
9-bildförhållandet ger gott om utrymme att sprida ut

dig och arbeta, plus att du kan njuta av spel eller filmer i dess
ursprungliga storlek.

Ramlös design

3-sidors ramlös design hos monitorn låter
användaren fokusera på den levande bildskärmen
och åskådare kommer att njuta av den släta och

moderna utseende från alla vinklar.

 Wide Colour Gamut

När du njuter av foton, videor eller spel vill vi att ditt
skärminnehåll ska se så livfullt ut som möjligt. Därför kommer den
här skärmen med Wide Color Gamut-teknik, vilket innebär att den
kan visa mycket mer färger än konventionella bildskärmar. Detta
uppnås genom en speciell hårdvarulösning, inte genom bara
programvarujusteringar. Resultatet: verklighetstrogna bilder med
fina detaljer som blir synliga tack vare den bredare färgpaletten.



Specifikationer

Color Grå

Upplösning 2560x1440 PX

Uppdateringsfrekvens 60Hz

Svarstid 4

Paneltyp IPS

Bakgrundsbelysningstyp WLED

sRGB 0

flickerfree ✔

Bildförhållande 16:9

Ljusstyrka 350

Dynamiskt kontrastförhållande 100M:1

Kontrastförhållande (medell): 1000:1

Bildpunktavstånd 0.233

Panelstorlek 27

Effektiv visningsyta 597.89x336.31 mm

Synfältsvinkel 178/178 º

Antal färger 16.7 Million

Weight without stand 4.4

Adobe RGB-täckning (%) 0

OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE,
FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN
(S), JP

Low blue light ✔

Connections

Anslutningar VGA, DisplayPort, HDMI 1.4 x 2

USB-anslutningar USB 3.0 x 4

Hörlur ut Headphone out (3,5mm)

Inbyggda Högtalare 2 W x 2

Förpackningens innehåll

VGA kabel (option_2 m), HDMI kabel (option_2 m), Displayport kabel
(option_2 m), Strömkabel C13 (1,8 m),

Sustainability

• Miljö och energi: RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri

• Återvinningsbart förpackningsmaterial

Ergonomi

Svänga ✔

Vridning -165/+165 °

Lutning -5º / +25º °

Höjdjustering 130mm

Avtagbart stativ ✔

VESA montering 100x100

Effekt

Strömförsörjning Intern

Strömförsörjning 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption On 25 watt, Off 0.5 watt
Standby 0.5 watt,

Mått, Vikt

Produkt med stativ (BxHxD) 614.9x531x199.5 mm

Produkt utan stativ (BxHxD) 614.9x364.1x45.5 mm

Förpackning 703x468x226 mm

Vikt (utan förpackning) 6.1

Vikt (med förpackning) 8.37

Garanti

Garantitid 3 års

EAN 4038986186025

MTBF 50,000 timmar

Uppfyllelse och standarder

TCO 7, EPEAT Silver,


