
Q27T1
27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Opvallend 3-zijdig randloos ontwerp, 27-inch QHD
IPS-paneel met levendige kleuren

     
QHD-resolutie

Scherpe weergave van afbeeldingen, waarbij de fijnste details tot uiting komen. Dat is wat de Quad HD (QHD of WQHD)-resolutie van
2560 x 1440 pixels realiseert met een pixeldichtheid die aanzienlijk hoger is dan die van een reguliere HD-display.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levendige, heldere kleuren zoals intens zwart en helder wit. De kleuren
ogen consistent, ongeacht de kijkhoek. Bovendien biedt de AOC Q27T1 90 % van de NTSC-kleurruimte. De anti-glare coating
voorkomt storende reflecties op het scherm.

Randloos design aan drie zijden

Het minimalisme van de Q27T1 komt tot uiting in het aan drie zijden randloze design. Hierdoor oogt de monitor uiterst slank en modern
en biedt het maximaal zicht.

Geen enkele randweergave

Het randloze concept van de AOC Q27T1 zorgt voor een ultieme ervaring op hoog niveau, dankzij de weergave zonder randen. Op
basis van een slim design wordt de rand aan de linker- en rechterkant verborgen achter het paneel. Het resultaat is een aantrekkelijk
ogende, randloze monitor, zonder enige randweergave.

Visionaire asymmetrie

De Q27T1 maakt indruk door het kenmerkende design, maar is ook verrassend door de manier waarop het de verdeling van het
gewicht visualiseert, zodat een uitstekend gebalanceerde eenheid ontstaat. Het aan drie zijden randloze design van de monitor zonder
randweergave verbergt het kunststof frame aan de rechter- en linkerkant, zodat het randloos lijkt. Het perfecte design van de standaard
komt ook aan de achterzijde tot uitdrukking, waar de aansluitingen achter een afdekking zijn verborgen met slechts een kleine opening
voor de kabels, zodat het bijdraagt aan de algehele strakke look van de Q27T1.



General

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 545 (H) x 690 (W)x 222(D) mm

Schermgegevens

Kleur Zilver

Resolutie 2560x1440

Verversfrequentie 75Hz

Responstijd 5 ms

Scherm IPS

Achtergrondverlichting WLED

sRGB-dekking (%) 107

flickerfree ✔

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 350 cd/m²

Contrast (dynamisch) 50M:1

Contrast (statisch) 1300:1

Pixel-pitch 0.2331

Diagonaal (inch) 27 inch

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

967,74x335,76 mm mm

Kijkhoek (CR10) 178/178 º

Displaykleuren 16,7 miljoen

Weight without stand 3.29 kg

Scanfrequentie DP1.2/HDMI1.4 : 30 -114kHz (H) //
DP1.2/HDMI1.4 : 48 -75 Hz (V)

Adobe RGB-dekking (%) 90

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

Low blue light ✔

Aansluitingen

Aansluitingen HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1

USB-aansluitingen 0

Audio Input Line in

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Wat zit er in de doos

HDMI-kabel (1,8 m), Displayport-kabel (1,8 m), Power Schuko C7 Cable
(1.2 m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Zwenken 0 °

Kantelen 3.5/21.5 °

Gegevens van voeding

Powersupply Extern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

Power Consumption Aan 30 watt, Uit 0.3 watt
Stand-by 0.3 watt,

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 460.69 x 610.57 x 160.12 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 545 (H) x 690 (W)x 222(D) mm

Nettogewicht (excl verpakking) (kg) 3.78 Kg

Brutogewicht (incl verpakking) (kg) 0

Garantie

GarantiePeriode 3 Jaar

EAN 4038986186759

MTBF 50.000 uur

Voorschriften

TUV-Bauart 1, TCO 6, energystar 1, EPEAT Yes, FCC 1,


