Zahnutý herní monitor Lenovo™ Y27g

Vylepšete svůj herní zážitek
Vstupte do světa pohlcujícího hraní her
Pozvedněte své hraní na zcela novou, pohlcující úroveň. Zahnutý herní monitor
Lenovo™ Y27g vám nabízí 27“ panoramatický, vysoce kontrastní širokoúhlý obraz na
jedinečném zahnutém panelu R1800, optimalizovaném pro hraní her - nejzahnutější
herní monitor, který je k dispozici! Technologie NVIDIA® G-SYNC™ synchronizuje
obnovovací frekvenci s grafikou a eliminuje sekání obrazovky, minimalizuje špatné
zobrazení a zpoždění.
Je to displej navržený pro hraní her.

PROČ KOUPIT ZAHNUTÝ HERNÍ MONITOR LENOVO™ Y27G

Pohlcující hraní
27“ panel R1800 je
vybaven nejzahnutější
herním monitorem na
trhu. Technologie VA
poskytuje široký
pozorovací úhel
178°/178° .
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Ten nejlepší
výkon

Krásný tvar a
skvělé funkce

Technologie NVIDIA® GSYNC™
s obnovovací frekvencí 144
Hz s eliminuje sekání
obrazovky a minimalizuje
špatné zobrazení a
zpoždění.

Disponuje krásným
vzhledem a je navržen
pro hraní her. Zahnutý
herní monitor Y27g má
funkční prvky jako je
háček pro sluchátka,
audio jack, stojan LTS a
mód VESA®.

Zahnutý herní monitor Lenovo™ Y27g

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Typ panelu
VA

Velikost panelu
27“ zahnutý

Vstupní video signál
HDMI™ 1.4 + DisplayPort™ 1.2

Podsvícení
WLED

Rozlišení
1920 x 1080

Dodávaný video kabel
DisplayPort™ (1.8 m)

Maximální jas
Typická: 300 nitů

Zahnutí
1800 R

Úhel pohledu (při CR 10: 1)
178o / 178o

Poměr stran
16 : 9

Poměr kontrastu
Typická: 3000:1

Barva
rámečku
Černá Šedá
Stříbrná

Jazyky OSD
Angličtin
a,
francouz
ština,
italština,
němčina,
španělšti
na,
japonštin
a,
čínština,
ruština

Dynamický poměr kontrastu
3M:1
Adaptivní kontrast
Ano
Rozteč pixelů (mm)
mm: 0,3114 x 0,3114
Barevný gamut (CIE 1931)
72%
Počet barev
16,7 milionu
Doba odezvy
Extrémní režim
: 4 ms
Typický
: 8
ms
Antireflexní
Ano

Šířka rámečku
Boční strana (mm) 14 Horní
strana (mm) : 14 Spodní strana
(mm) : 23
Úhel naklopení:
-5° ~ 30°
Zdvihnutí
mm: 110

DODRŽOVÁNÍ NOREM
• Sklo bez arzénu

Otočné
-30° ~ 30°

• Bez PVC

VESA® mód
100 mm x 100 mm
Rozměry obrazovky (mm)
mm: 336,3 x 595,3
Rozměry monitoru
mm: 625 × 563,3 × 242

Zdroj napájení
Externí
Napájení
110 – 240 VAC, 1.5 A
Geografická dostupnost
Celosvětově.

• Bez rtuti
• TCO 6.0
• RoHS (EU 2002/95/EC)
• China Energy Efficiency Standard (Tier 2)
• Certifikáty Windows
(Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10)

Rozměry balení
mm: 719 × 282 × 490

HERNÍ FUNKCE

Plocha stojánku
mm: 474 x 224

Obnovovací frekvence
144 Hz

Hmotnost
S balením
monitoru

: Již od 11 kg Bez balení
: Již od 8,5 kg Hlava
: Již od 6,5 kg

NVIDIA® G-SYNC™
Ano

Háček pro sluchátka
Ano

ZámekKensington
®

WWW.LENOVO.CZ
Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za redakční, fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Specifikace produktu Lenovo: Pro
všechny specifikace Lenovo navštivte www.lenovo.cz. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, IdeaPad, IdeaCentre, OneKey a VeriFace. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo v jiných zemích. Ostatní názvy společností,
produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. Všechny názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2016 Lenovo.

