
U28G2XU/BK
28 inch (71.1 cm) LCD MONITOR

28-calowy monitor z rozdzielczością 4K UHD i częstotliwością 144 Hz,
idealny do gier RTS i RPG
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144Hz
Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj
zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana
ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się
płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

UHD
Dzięki rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli – czterokrotnie wyższej od rozdzielczości ekranu Full HD –
monitor może pochwalić się gęstością pikseli gwarantującą wyświetlanie ostrego jak brzytwa i niezwykle
szczegółowego obrazu.

IPS
Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i
precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta,
pod jakim patrzy się na ekran. Co więcej, powłoka antyodblaskowa zapobiega powstawaniu irytujących
refleksów na ekranie.

1ms
Czas reakcji piksela wynoszący 1 ms oznacza prędkość bez rozmycia, poprawiając wrażenia z grania.
Szybka akcja i dramatyczne przejścia są przedstawiane płynnie, bez irytujących efektów duchów. Wybierz
odpowiednią drogę do sukcesu i nie daj się zatrzymać powolnemu ekranowi.

Vesa Certified DisplayHDR™ 400
Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na
monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości
obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA
gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.

G-menu
Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które możesz zainstalować na swoim komputerze i korzystać z pełnej
indywidualizacji w połączeniu z maksymalną wygodą obsługi dowolnego monitora AOC lub AGON

6 Games mode
Dostosuj swój monitor do typu gry za kliknięciem przycisku. Przełączaj ustawienia między gotowymi
ustawieniami do gier FPS, wyścigów lub gier RTS albo skonfiguruj i zapisz własne idealne ustawienia.
Klawiatura do ustawień AOC sprawia, że przełączanie między profilami i regulacja ustawień są szybkie i
łatwe.
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Ogólne

Nazwa modelu U28G2XU/BK

EAN 4038986189927

Linia produktowa Gry AOC

Seria Seria G2

Kanał B2C

Klasyfikacja Główny nurt

Sekcja Gry

Typ gier MMORPG, Akcja, RTS, FPS (e-sport), Bijatyki

Data wprowadzenia na rynek 15-06-2021

Kontynent Europe

Stan produktów Wprowadzenie na rynek

 

Ekran

Rozdzielczość 3840 x 2160

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

HDR Certyfikat Vesa DisplayHDR™ 400

Przekątna ekranu (w calach) 28 inch

Przekątna ekranu (w cm) 71.1 cm

Rodzaj ekranu Nie

Podświetlenie WLED

Rodzaj panelu IPS

Proporcje obrazu 16:9

Kolory ekranu 16,7 mln

Kolory panelu w bitach 8

Pokrycie Adobe RGB (%) (CIE 1931) 105

Pokrycie NTSC (%) (CIE 1931) 1069 %

Czas odpowiedzi (GtG) 1 ms

Czas odpowiedzi (GtG min.) 1

Czas odpowiedzi (MPRT) 1 ms

Kontrast (statyczny) 1000:1

Kontrast (dynamiczny) 80 mln : 1

Jasność (typowa) 370 cd/m²

Kąt widzenia (CR10) 178/178 º

Twarde szkło Antyrefleksyjny + 3H

OSD Języki EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

 

Wygląd zewnętrzny

Kolor Ciemnoczerwony

Typ ramki Bezramkowy

Odłączana podstawa ✔

 

Ergonomia

Vesa 100 x 100

Pochylanie -5/23 °

Obrót 30° ±2° °

Obracanie ✔

Zakres regulacji wysokości 130 mm
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Multimedia

Głośniki 3 W x 2

Wyjście audio Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

 

Połączenia

Połączenia HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2

Złącza USB USB 3.2 (1. gen.) x 4

Koncentrator USB ✔

Porty USB 4

Szybkie ładowanie przez USB ✔

 

Akcesoria

Kabel HDMI 1,8 m

Kabel Displayport 1,8 m

 

Zasilanie/Środowisko

Zasilanie Wewnętrzne

Źródło zasilania 100 - 240 V 50/60 Hz

Pobór prądu włączony 45W

Pobór prądu — tryb gotowości (Energystar) 0.5 watt

Pobór prądu wyłączony (Energystar) 0.3 watt

 

Certyfikaty/Przepisy

TUV-Bauart ✔

CE ✔

EAC ✔

Produkcja w oparciu o certyfikat ISO ✔

Zgodność z Rohs ✔

Zgodność z Reach ✔

 

Gwarancja

Okres gwarancji 3 lata

 

Wymiary/Ciężar

Wysokość produktu (mm) 469.5

Szerokość produktu (mm) 636.4

Głębokość produktu (mm) 244.9

Wymiary produktu z podstawą 469.5(H) × 636.4 (W) ×244.9 (D)

Wymiary produktu bez podstawy 368.5(H) × 636.4 (W) × 49.3 (D)

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 715*160*593 mm

Wymiary produktu (z podstawą) 469.5(H) × 636.4 (W) ×244.9 (D) mm

Masa brutto (z opakowaniem) (kg) 8.62 Kg

Masa netto (bez opakowania) (kg) 6.13 Kg
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Funkcje

Technologia synchronizacji Adaptive-sync (Free-sync Premium after AMD ceritified and G-Sync compatible after NVidia
ceritified)

Zgodność z G-Sync ✔

Zakres synchronizacji 48-144

Bez migotania (Flicker-free) ✔

Technologia Blue Light Low blue light

PxP (PIP, PBP) ✔

Blokada bezpieczeństwa Kensington ✔

 

Sustainability

HF ✔

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu 100%

/var/www/pim-all/_clients/aoc/utomo/storage/generate/knp_snappy60d455839c5f33.86132258.html5/5


