
27palcový pevný monitor Full HD, který si vaše oči zamilují

Dívat se na obrazovku na dlouhé hodiny může být pro oči docela únavné, ale nemusí. Nová 27palcová iiyama ProLite
E2791HSU je dostatečně velká na to, aby jasně viděla každý detail, a je vybavena technologiemi, které vám pomohou udržet
váš zrak nedotčený. Podsvícení panelu bez blikání a funkce redukce modrého světla omezuje množství modrého světla
vyzařovaného obrazovkou. Vstupy VGA, HDMI a DisplayPort spolu s rozbočovačem USB zajišťují široké možnosti připojení.
Protože monitor nabízí dobu odezvy 1 ms a podporuje technologii FreeSync, může sloužit nejen jako společník na pracovišti,
ale také pro hraní her a sledování filmů.

K dispozici také s pevným stojanem: ProLite E2791HSU-B1

PROLITE B2791HSU-B1

Flicker free + Blue light

Finalni řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory
bez problikávání s funkcí redukce modrého světla,
výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a
modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění
obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje
komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na
zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje
změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé
(portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s
dlouhými listy nebo texty.
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Úhlopříčka monitoru 27", 68.6cm

Panel TN LED s matnou povrchovou úpravou

Nativní rozlišení 1920 x 1080 (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)

Formát obrazu 16:9

Jas 300 cd/m²

Kontrast 1000:1

Pokročilý kontrast 80M:1

Čas rekace (GTG) 1ms

Úhel sledování horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°

Barevná podpora 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalfrequenz 30 - 83kHz

Arbeitsfläche H x B 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"

Velikost bodů 0.311mm

Barva matná

Vstupní porty VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

USB HUB x2 (v.2.0)

HDCP ano

Konektor pro sluchátka ano

Redukce modrého světla ano

Flicker Free LED ano

FreeSync support HDMI&DisplayPort @75Hz

Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolní tlačítka Napájení, Nabídka/ Vybrat, Posunout dolů/ Hlasitost, Posunout nahoru/ EKO,
Konec, Vstup

Nastavitelné parametry úprava obrazu (kontrast, jas, OverDrive, ACR, ECO, redukce modrého světla, černý
tuner, sytost barev, gama), výběr vstupu, úprava zvuku (hlasitost, ztlumení, digitální
zvuk), uložení uživatelských nastavení, nastavení barev, ruční nastavení obrazu
(barva i-Style, ostrost, rozsah HDMI RGB, úprava režimu videa, geometrie
(automatické nastavení, poloha H., poloha V., hodiny, fáze), jazyk, nabídka
nastavení (poloha OSD, časový limit OSD, otevírací logo, FreeSync ), zobrazit
informace, resetovat

Reproduktory 2 x 2W

Výhoda Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

Úpravy polohy výška, pivot (rotace), swivel, náklon

Výškově nastavitelné 130mm

Otočný (Pivot) 90°

Úhel otočení 90°; 45° na lefo; 45° na parvo

Úhel náklonu 22° nahoru; 5° dolů

VESA 100 x 100mm

CHARAKTERISTIKA OBRAZU01

ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ02

VLASTNOSTI03

MECHANICKÉ ČÁSTI04
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Kabely napájecí, USB, HDMI

Ostatní uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 19.W typisch, 0.3W odpočinek, 0.27W vypnutý

Předpisy CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC nad 0.1% olova

Rozměry výrobku Š x V x D 613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm

Rozměry balení Š x V x D 745 x 455 x 207mm

Váha (bez balení) 6.9kg

EAN code 4948570115372

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v
oblasti počtu vadných pixelů.

ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ05

POWER-MANAGEMENT06

UDRŽITELNOST07

ROZMĚRY / HMOTNOST08
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