MC925

27MC925BQ
MONITOR

Imagini luminoase și frumoase
Precizie uimitoare a culorilor și detaliilor, contrast excelent și
unghiuri de vizualizare - toate datorită unui panou IPS de nouă
generație. Seria 9 se dezvoltă și mai mult în ceea ce privește
calitatea imaginii, deoarece acest monitor oferă utilizatorilor săi
rezoluție QHD și acceptă și HDR.

Forță excepțională

Design impresionant

Conexiune
instantanee

Nu monitoare de
gaming, dar...

În timp ce proiectam noile
monitoare Tesla Seria 6 și 9, ne-am
concentrat pe materiale premium.
Rama ecranului și suportul pentru
monitor sunt realizate din aliaj de
aluminiu: pe lângă rezistența
excepțională, acestui design i se
adaugă și aspectului elegant și
soﬁsticat al dispozitivului.

Pe lângă caracteristicile de înaltă
calitate, monitoarele Tesla Series 6
și 9 sunt proiectate pentru a aduce
eleganță și soﬁsticare în ﬁecare zi
de lucru. Sunt foarte subțiri, frumos
lucrate și făcute pentru a se potrivi
oricărui mediu modern: vei vedea
exact la ce ne referim după ce vei
desface acea cutie.

Cu ieșirea audio, te poți conecta cu
ușurință căștile (sau boxele) direct la
monitor, te poți bucura de munca
liniștit și poți evita problemele cu
cablurile scurte. Cu porturile HDMI și
Display, este ușor să conectezi
dispozitivele de care ai nevoie – și
există și un port USB, pe care îl poți
utiliza pentru a încărca telefoane sau
alte dispozitive (limită de curent
electric: până la 1 A).

...încă le poți folosi pentru a te distra!
Încearcă niște jocuri ușoare și
bucurăte de compatibilitatea AMD
FreeSync, imagine de calitate,
precum și timp de răspuns excelent
de 5 ms cu overdrive activat.

Ușor de utilizat
Păstrează totul simplu, cu interfața de utilizator
intuitivă și acces rapid la toate setările. Schimbă
intrările sau parametrii de imagine predeﬁniti cu
doar câteva clicuri, schimbă limbile sau ajustează
alte elemente în funcție de nevoile tale.
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DISPLAY
Dimensiune Ecran
Tip Display
Rezoluție Ecran
Rata Refresh
Luminozitate
Tip iluminare de fundal
Contrast
Unghiul de vizualizare (H/V)
Afișarea timpului de răspuns
Culori
Tipul suprafeței ecranului

27MC925BQ
MONITOR

AUDIO
27”
8 bit IPS
2560x1440
75 Hz
260 cd/m2
E-LED
1000:1
178°/178°
5 ms
16.7M
Anti-glare

Difuzoare integrate
Ieșire audio pentru căști
Control de volum pentru căști
Mut

CONECTIVITATE
DP 1.2
HDMI 2.0
HDMI 1.4
VGA
USB
Earphone 3.5mm
DC Adaptor in

CARACTERISTICI
AMD FreeSync Da
Over drive Da
Crosshair Da
Filtru lumină albastră Da
Flicker free Da
HDR Auto/HDR 2084/Off
Gama de culori sRGB/Adobe/DCIP3/Off
DCR Da
OSD în mai multe limbi Da
Oprire automată Da
Comutare automată a sursei Da
Kensington Lock HW Da
Butoane de control Da

Nu
Da
Da
Da

1
Nu
1
Nu
DA - numai pentru încărcarea telefonului.
1
1

PUTERE
Consumul de energie 36W (MAX)
Putere Standby <0.5w
Putere de ieșire USB 5V, 1A

ACCESORII
Manual de utilizare cu informații despre garanție
Cablu HDMI / lungime
Adaptor DC

Da
Da / 1.5 m
Da 12V DC - 3A

DIMENSIUNE & GREUTATE
Dimensiune Produs (WxHxD cu stand
Dimensiune Produs (WxHxD) fără stand
Dimensiuni colet (WxHxD)
Greutate netă a produsului cu suport
VESA

IMAGINE
Moduri de imagine predefinite Da
Comenzi reglabile pentru imagine Da
Raportul de aspect 16:9/4:3
Ajustări ale temperaturii culorii Da
Reglarea luminii albastre Da
Reglarea nivelului de negru Da
Controlul luminii de fundal Da
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613x445x160 mm
613x359x37 mm
710x445x102 mm
3.3 kg
75x75mm

