
ProLite B2780HSU to 27-calowy monitor wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD
(1920 x 1080). Czas reakcji tego giganta to imponujące 1 ms. Bardzo wysokie poziomy
kontrastu i jasności gwarantują doskonałą jakość obrazu. Dzięki wyposażeniu zarówno w
wejścia cyfrowe HDMI i DVI-D, analogowe VGA oraz USB, ProLite B2780HSU można
podłączyć do komputera PC, odtwarzacza Blue-Ray, dekodera HDTV, czy konsol Xbox360 i
Playstation 3. Z poziomu menu OSD można łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi
wejściami. Stopka z regulacją wysokości, możliwością obrotu o 170° w prawo i w lewo oraz
ustawienia ekranu w pozycji PIVOT (tryb portretowy) zapewnia maksimum komfortu
użytkowania. Panel ten idealnie nadaje się więc do użytku zarówno jako uzupełnienie
domowego centrum multimedialnej rozrywki, jak i do profesjonalnych zastosowań
biznesowych.
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HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie
położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja
ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej
(pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie
przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki
stereo.
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Przekątna 27", 69cm

Panel TN LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)

Format obrazu 16:9

Jasność 300 cd/m²

Kontrast statyczny 1200:1

Kontrast ACR 12M:1

Czas reakcji (GTG) 1ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°

Kolory 16.7mln

Synchronizacja pozioma 24 - 80kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.3113mm

Wejście sygnału VGA x1
DVI x1
HDMI x1

USB HUB x0

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dól/ ECO, AUTO

Parametry regulowane jasność (kontrast, jasność, ECO, i-Style Colour, kontrast podwyższony), ustawienia
obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format), temperatura
kolorów (gamma, temperatura kolorów, sRGB), ustawienia menu OSD (pozycja
pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), inne (reset, wybór
sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autoregulacja

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Kable zasilający, USB

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 37W typowo, 1W stand by, 1W off mode
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Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 642 x 438 (548) x 250mm

Waga (bez pudła) 8kg

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.
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