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AOC PDS271 IPS HDMI Porsche Design - 27 cali
Cena :
1.466,00 zł

1.166,00 zł
Dostępność : Dostępny

AOC PDS271 IPS HDMI Porsche Design - 27 cali
Reklama:

Coraz więcej osób prowadzących działalność i wielu przedstawicieli handlowych poszukuje nowych, a zarazem atrakcyjnych
artykułów reklamowych. Program marketingowy przygotowany w 2013 roku, a nazwany jako Tłoczenie płyt cennik, został
opracowany i wprowadzony do realizacji przez agencję reklamową Balmedia z Gdańsk. Od początku jest wyjątkową okazją
docierania do różnych podmiotów gospodarczych w celu rekomendowania medialnych form prezentacji. Do najważniejszych
zadań w promowaniu firmy lub przedsiębiorstwa zaliczyć można na przykład przedstawienie klientowi oferowanych w
posiadanym asortymencie towarów i usług. Ogromnym powodzeniem cieszą się od kilku lat takie usługi, jak tłoczenie płyt CD i
DVD oraz nadruki na płytach wykonane na zamówienie klientów indywidualnych i komercyjnych metodą cyfrową, offsetową
lub sitodruk.

Monitor AOC PDS271 został wyposażony w panel AH-IPS o przekątnej 27 cali oferujący rozdzielczość 1080p. Dzięki modułowej
konstrukcji model PDS271 nie ma kabli wystających z tyłu. Kable zasilania i wyświetlacza biegną wewnątrz stabilnej, metalowej
podstawy do osobnej skrzynki. W skrzynce tej kable HDMI i zasilania rozdzielają się w niewidocznym miejscu. Dzięki
eleganckiemu wzornictwu także w części tylnej monitor ten świetnie nadaje się do pracy w otoczeniu, gdzie tył jest widoczny dla
większej liczby osób. Technologia Supercolor WCG firmy AOC zapewnia odwzorowanie kolorów na poziomie 100% sRGB i 90%
NTSC. Czas reakcji 4 ms (GtG) zapewnia łatwą i płynną rozgrywkę. W połączeniu z kątem widzenia 178° oferowanym przez
panel AH-IPS model PDS271 zapewnia precyzyjne kolory pod każdym kątem. Technologia Flicker Free firmy AOC reguluje
jasność monitora dzięki systemowi podświetlenia DC, ograniczając migotanie i tym samym łagodząc dyskomfort i zmęczenie
oczu odczuwane przy dłuższym użytkowaniu. Technologia Low Blue Light firmy AOC ogranicza emisje szkodliwego niebieskiego
światła o krótkiej długości fali.
Wymiary monitora 27 cali AOC PDS271 z podstawą: 688 mm x 540 mm x 224 mm.
Gwarancja producenta: 36 miesięcy.

Model

PDS271

Proporcje obrazu

16:9

Przekątna ekranu

27"

Typ matrycy

AH-IPS

Ekran dotykowy

Nie

Technologia podświetlania

Diody LED

Obszar widzialny w pionie

336.31 mm
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Obszar widzialny w poziomie

597.89 mm

Plamka matrycy

0.311 mm

Rozdzielczość

1920 x 1080 (HD 1080)

Czas reakcji

4 ms

Jasność

250 cd/m²

Kontrast statyczny

1 000:1

Kontrast dynamiczny

50 000 000:1

Kąt widzenia poziomy

178 °

Kąt widzenia pionowy

178 °

Ilość kolorów

16,7 mln

Gniazda we/wy

• 1 x HDMI
• 1 x Audio out

Wbudowane głośniki

Nie

Wbudowany tuner TV

Nie

Pivot

Nie

Pobór mocy

25 W

Akcesoria w zestawie

Kabel HDMI
Zasilacz

Kolor

• Czarny
• Srebrny

Wysokość

540 mm

Szerokość

688 mm

Głębokość

224 mm

Waga

6.7 kg

Pozostałe parametry

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
Regulacja kąta pochylenia (Tilt)
Redukcja migotania (Flicker free)

