
Q27G2S/EU
27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Screen size (inch) 27, Refresh rate 165Hz, Response time MPRT 1
ms, Panel type IPS

Podstawa z regulacją wysokości
Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację
wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów.
Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować
zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze
wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

Low Input Lag
Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajerach graficznych:
ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu,
zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.

G-menu
AOC G-Menu is a free tool that you can install on your PC to have complete customization paired with
maximum convenience for any AOC or AGON monitor

QHD
Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz
wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą
ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

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.

165Hz
Częstotliwość odświeżania 165 Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry
są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu
ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.

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.

AOC Shadow Control
Wyprowadź starcie z cienia, dzięki funkcji AOC Shadow Control! Rozjaśnij ciemne obszary lub z powrotem
schowaj je w ciemności w mgnieniu oka, bez wpływu na inne wyświetlane obszary.
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Pivot
Dzięki funkcji obrotu w płaszczyźnie pionowej „pivot”, P2 można obrócić o 180° z orientacji krajobrazowej
do portretowej, co szczególnie przydatne w branży DTP.

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.

 

Ogólne

Nazwa modelu Q27G2S/EU

EAN 4038986180214

Linia produktowa Gry AOC

Seria Seria G2

Kanał B2C

Klasyfikacja Bohater

Sekcja Klient, Gry

Typ gier Strzelanki, MMORPG, Akcja, e-sport, RTS, Bijatyki, Wyścigi

Data wprowadzenia na rynek 01-11-2021

Kontynent Europe
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Ekran

Rozdzielczość 2560 x 1440

Częstotliwość odświeżania 165 Hz

Przekątna ekranu (w calach) 27 inch

Przekątna ekranu (w cm) 68.6 cm

Rodzaj ekranu Nie

Podświetlenie WLED

Rodzaj panelu IPS

Proporcje obrazu 16:9

Kolory ekranu 1,07 mld

Kolory panelu w bitach 10

Pokrycie sRGB (%) (CIE 1931) 131

Liczba pikseli na cal 109

Częstotliwość skanowania HDMI2.0:30 -230kHz (H) HDMI2.0: 48 -144 Hz (V) DP1.4:30 -255kHz (H) DP1.4: 48 -165Hz
(V)

Czas odpowiedzi (GtG) 4 ms

Czas odpowiedzi (MPRT) 1 ms

Kontrast (statyczny) 1000:1

Kontrast (dynamiczny) 80 mln : 1

Jasność (typowa) 350 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 3-sided frameless

Odłączana podstawa ✔

Cable Managment System ✔

 

Ergonomia

Vesa 100 x 100

Pochylanie 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °

Obrót 30° ±2° ~ 30° ±2° °

Obracanie ✔

Zakres regulacji wysokości 130 mm

 

Multimedia

Wyjście audio Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

 

Połączenia

Połączenia HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4x1

 

Akcesoria

Kabel HDMI 1,8 m

Kabel Displayport 1,8 m
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Zasilanie/Środowisko

Zasilanie Wewnętrzne

Pobór prądu włączony 27W

Pobór prądu — tryb gotowości (Energystar) 0.5W watt

Pobór prądu wyłączony (Energystar) 0.3W watt

 

Gwarancja

Okres gwarancji 3 lata

 

Wymiary/Ciężar

Wymiary produktu z podstawą 611.8Wx(398.6~528.6)Hx227.4D mm

Wymiary produktu bez podstawy 611.8(W)*365.8(H)*49.2(D)

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 730(W)*187(D)*520H mm

Wymiary produktu (z podstawą) 611.8Wx(398.6~528.6)Hx227.4D mm mm

Masa brutto (z opakowaniem) (kg) 7.93 Kg

Masa netto (bez opakowania) (kg) 5.6 Kg

 

Funkcje

Technologia synchronizacji Zgodność z G-SYNC

Zakres synchronizacji 48-165

Bez migotania (Flicker-free) ✔

Technologia Blue Light Low blue light

Blokada bezpieczeństwa Kensington ✔

Gaming Software G-Menu

Low Input Lag ✔

Game Colour ✔

Shadow Control ✔

Crosshair/Dial point ✔

Frame Counter ✔

Good for Console Gaming ✔

Console Compatibility XBOX X/S: QHD@120Hz and PS5: FHD@120Hz
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