מסך מחשב קעור בגודל "C32R500FHM" 16:9 32
מעוקל  1500Rשובה לב עוטף אותך פנימה ומשאיר אותך ממוקד
ומפחית מאמץ עיניים.

עיצוב סופר חלק תחכום מוחלט במסך  32קעור
 3צדדים כמעט ללא מסגרת ומעמד ה Y-מעניקים מראה סטייליסטי ומודרני
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כל הפעולות ללא עיכוב
חווית אחרת עם טכנולוגית ה-
שומרת על קצב ריענון של הכרטיס הגרפי
של המסך לצפייה חלקה ללא ההפרעות.
צפה בסרטים שחק משחקים בצורה
החלקה ביותר ללא שום קיטועים.

AMD Free Sync

כוח משחק נוסף Game Mode
מצב משחק נותן לך לשחק במצב
האופטימלי והאידיאלי ביותר עם ניגודיות
תמונה הנותנת לראות פרטים גם במצב
חשוך ביותר.
לא מחסיר שום פרט במשחק או
בצפייה בסרט.

לראות את כל הפרטים
טכנולוגית VA Panelהחדשנית נותנת
יחס ניגודיות של  3000:1המספק שחורים
עמוקים יותר ,לבנים בהירים יותר וצבעים
עשירים יותר כל סצנה נראית להפליא
אפילו תמונות כהות מאוד או בהירות מאוד
נראות צלולות על המסך.

נוחות ממוקדת Flicker Free
טכנולוגית ה Flicker Free -שומרת על
העיניים מפחיתה את העייפות והעיצבון
בעיניים בצפייה ממושכת במסך
מצב זה ממזער את האור הכחול שנפלט
העיניים שלך נשארות נינוחות.
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התחבר ליותר
עם יציאות  HDMIו - D-subניתן לחבר
התקנים מרובים ישר לצג שלך כדי לקבל
גמישות מלאה .כעת ,סביבת המחשוב
שלך נוחה עוד יותר עם אפשרויות קלט
נוספות

מפרט טכני
• גודל מסך
• מהירות תגובה
• יחס ניגודיות
• זוויות צפייה
• בהירות
• תדר ריענון
• רזולוציה
• חיבורים

C32R500FHM
) 32 (31.5) (16:9אינץ'
 80.1ס"מ

4ms
3000:1
178ᵒ / 178ᵒ
250 cd/m²
75Hz
1920/1080 FHD
HDMI 1.4 x1
D-Sub x 1
Headphone

• זוויות צפייה של  178מעלות  -יישור הפאנל האנכי של הצג הקעור מייעל את חוויית הצפייה בכל מצב וממזער עיוות תמונה
• בהירות מסך של  250 cd/m²המסייעת בייצור תמונות חיות עם שחור עמוק יותר ,לבן טהור וצבעים חיים
• פאנל מקצועי  ,VAמעניק תחושת עומק ,וגורם לצופים ליהנות מחוויה פנורמית ומעניק למסך אפקט דומה לתלת מימד.
•  Game Modeהייחודי משמש למיטוב התמונה ואיכותה לרמה מקסימלית הנדרשת למשחקי מחשב
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