
27’’ monitor WQHD zapewniający dodatkową powierzchnię roboczą i komfort użytkowania

Zamknij e-mail żeby sprawdzić dane w Excel. Podłóż kolejną książkę pod stopkę, żeby ekran znalazł się na wygodnej dla oczu
wysokości. Albo – wybierz monitor, który rozwiąże te problemy dla Ciebie. Poznaj model XB2788QS pracujący w rozdzielczości
natywnej WQHD (2560 x 1440), co oznacza, że na ekranie zmieści się prawie 77% informacji więcej niż w przypadku ekranu Full
HD. E-mail i excel wygodnie zmieszczą się obok siebie. Dodatkowo panel oparto o matrycę w technologii IPS gwarantującej
doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie katy widzenia, wysoką jasność i kontrast. Monitor doskonale sprawdzi się więc w
zastosowaniach związanych z projektowaniem graficznym. A jeśli potrzebujesz dostosować położenie ekranu do swoich
preferencji, po prostu rozsuń stopę do góry lub w dół.

Kup monitor u Autoryzowanego Sprzedawcy i ciesz się 30-dniową gwarancją zero martwych pikseli I 36-miesięczną gwarancją
door-to-door.

Jeśli stopa z regulacją wysokości nie jest Ci potrzebna, sprawdź wersję X2788QQ-B1.

PROLITE XB2788QS-B1

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty
widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów.
Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę
odgrywają kolory.

WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7
megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej
informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.
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https://iiyama.com/pl_pl/kup-monitor/sprzedawcy
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-x2788qs-b1//


Przekątna 27", 68.5cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 350 cd/m²

Kontrast statyczny 1 000:1

Kontrast ACR 5M:1

Czas reakcji (GTG) 5ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln

Synchronizacja pozioma 30 - 100kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.233mm

Kolor matowa

Wejście sygnału DVI x1
HDMI x1
DisplayPort x1

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii FreeSync HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz

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

Przyciski Power, Wejście/ Wybierz/ Redukcja Niebieskiego Śiwtła, Do góry/ Głośność, W
dół/ i-Style Colour, Menu

Parametry regulowane wejście, obraz (jasność, contrast, ostrość, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego
światła), dźwięk (głośność, wycisz, wejście audio), kolor, język, ustawienia OSD
(pozycja pozioma, pozycja pionowa, tło menu OSD, wygaszenie OSD), ustawienia
(regulacje trybu video, FreeSync-DP, FreeSync-HDMI, logo startowe, LED,
informacje, przywróć)

Wbudowane głośniki 2 x 2.5W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył

Regulacja wysokości 130mm

Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia 17° w górę; %2° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Kable zasilający, HDMI, DP

OBRAZ01

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE02

WŁAŚCIWOŚCI03

MECHANICZNE04

AKCESORIA W ZESTAWIE05
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Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 41W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 643.5 x 412 (542) x 230mm

Waga (bez pudła) 6.2kg

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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ZARZĄDZANIE ENERGIĄ06

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ07

WYMIARY / WAGA08
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