
AG352UCG
35 inch (88.98 cm) LCD MONITOR

Sta midden in de actie

   

100Hz Verversingsfrequentie
Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen
vaarwel. Met een verversingsfreqentie van 100Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u
kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.

G Sync
NVIDIA®G-SYNC™-display-technologie biedt de gelijkmatigste en adembenemendste gaming-beleving die er bestaat. G-
SYNC™ synchroniseert de verversingsfrequentie van de monitor met de GPU in uw met NVIDIA uitgeruste PC, waardoor
wordt afgerekend met tearing van het beeld en haperingen van de display, en invoervertraging tot een minimum worden
teruggebracht. Scènes verschijnen ogenblikkelijk en voorwerpen worden scherper en schitterender weergegeven.

WQHD-resolutie
Wide Quad HD (WQHD) biedt met een resolutie van 3440 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die ieder
detail laten zien. De breedbeeld aspectverhouding van 21:9 is volmaakt geschikt voor het kijken naar films in een uitgebreid
formaat of u zelf onder te dompelen in de laatste nieuwe game, en biedt daarbij meer ruimte wanneer het tijd is om te
werken. Werkelijke 8-bit-kleur biedt een breed kleurenpalet voor prachtige, natuurlijke beelden.

Gebogen display:
Dompel uzelf onder in de virtuele werelden van AOC’s gebogen gaming-displays. Gebogen displays met een agressieve
straal van 1800 mm of, wat subtieler, van 2000 mm, zetten u in het blikveld van uw karakters, het display beslaat uw gehele
perifere visie. Met een aspect-verhouding van 16:9 of 21:9 brengen gebogen gaming-displays een futuristisch ontwerp,
comfortabele weergave en onderdompeling samen.

Gebogen display:
Dompel uzelf onder in de virtuele werelden van AOC’s gebogen gaming-displays. Gebogen displays met een agressieve
straal van 1800 mm of, wat subtieler, van 2000 mm, zetten u in het blikveld van uw karakters, het display beslaat uw gehele
perifere visie. Met een aspect-verhouding van 16:9 of 21:9 brengen gebogen gaming-displays een futuristisch ontwerp,
comfortabele weergave en onderdompeling samen.

Low Blue Light-stand
Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw
licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor
worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die vale/geelachtige beelden geven.



Algemeen

Modelnaam AG352UCG

EAN 4038986115902

Productlijn AOC Gaming

Serie AGON 2

Classificatie Held

Sectie Gaming

Game-type MMORPG, Action, Beat 'm up, Racing

AGON ✔

Lanceerdatum 01-06-2017

Scherm

Resolutie 3440x1440

Verversfrequentie 100Hz

Schermafmeting (inch) 35 inch

Schermafmeting (cm) 88.98 cm

Achtergrondverlichting WLED

Aspect-verhouding 21:9

Displaykleuren 16,7 miljoen

Schermkleur in Bits 8

Actief Schermgebied (hoogte x breedte) 819.84 x 345.87 mm

Pixel-pitch 0.2382

Scanfrequentie HDMI1.4 : 30-140 KHz (H)/24~60 Hz (V)

Responstijd (GtG) 4 ms

Contrast (statisch) 2000:1

Contrast (dynamisch) 50M:1

Helderheid (typisch) 300 cd/m²

Gehard glas 3H

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

Buitenkant

Kleur Zwart/Zilver

Type rand Smal

Ergonomie

Vesa 100x100

Kantelen -5.5/29 °

Zwenken -30/30 °

Hoeveelheid hoogteafstelling 120 mm



Multimedia

Luidsprekers 2 W x 2

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Aansluitbaarheid

Aansluitingen HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

USB-aansluitingen USB 3.0 x 2

USB-hub ✔

USB snelladen ✔

What's in the Box?

HDMI-kabel 1.8 m

Displayport-kabel 1.8 m

Power Shuko C5-kabel 1.8m m

Energie / Milieu

Powersupply Extern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

Stroomverbruik Aan (Energystar) 70 watt

Stroomverbruik Stand-by (Energystar) 0.5 watt

Stroomverbruik Uit (Energystar) 0.5 watt

EnergyClass C

Vergunningen / Regelgeving

TCO nee

EPEAT Nee

TUV-Bauart ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Garantie

Pixel-beleid ISO 9241-307

Garantieperiode 3 Jaar

MTBF 50.000 uur



Afmetingen / Gewichten

Product height (mm) 587

Product width (mm) 847

Product depth (mm) 266.45

Afmetingen verpakking (L x B x H) 980x527x300 mm

Product Afmetingen (incl voet) 847x587x266.45 mm

Brutogewicht (incl verpakking) (kg) 15.5 Kg

Nettogewicht (excl verpakking) (kg) 11.8 Kg

Teksten en USP

Marketing title 35 inch 3440x1440@100Hz 4 ms HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 USB
3.0 x 2 G-SYNC

Functies

Sync Technologie G-SYNC

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light


