
EW277HDR
مانیتور مناسب

سرگرمی های ویدیویی 

EW2770QZ
مانیتور مناسب

سرگرمی های ویدیویی 

XL2546 مانیتور گیمینگ 

Ex3203r
مانیتور حمیده

XL2536گیمینگ  مانیتور گیمینگ 

VZ2350HM
مانیتور خانگی

و اداری 

GC2870H مانیتور خانگی
و اداری 

GL2580HM مانیتور خانگی
و اداری 

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و  زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

 Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■
■ تجربه ای منحصر به فرد هنگام تماشای فیلم با طراحی فوق العاده باریک 

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x2, DisplayPort (v1.2)x1, Built-in Speaker 2W x2, Headphone Jack, Audio Line In  

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل VA با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
DCI-P3 گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 93 درصد رنگ های ■

■ پشتیبانی از 4 حالت HDR جهت خلق تصاویر واقع گرایانه تر با حداکثر کیفیت 
Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■

■ تجربه ای منحصر به فرد هنگام تماشای فیلم با طراحی فوق العاده باریک 
■ پورت های ورودی و خروجی:

HDMI (v2.0)x2, D-sub x1, Built-in Speaker 2W x2, Headphone Jack, Audio Line In  

■ مانیتور 28 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ طراحی چشم نواز و شکیل متناسب با فعالیت های روزانه

■ پنل VA با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
 NTSC گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 85درصد رنگ های ■

■ کنتراست فوق العاده 3000:1 به منظور ایجاد رنگ مشکی عمیق

■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر
■ پورت های ورودی و خروجی:

HDMI (v1.4)x2, D-sub x1, Headphone Jack  

■ مانیتور 24.5 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ طراحی چشم نواز و شکیل متناسب با فعالیت های روزانه

■ پنل حرفه ای TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ کنتراست داینامیک 12,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر
■ بهرمندی از دو اسپیکر داخلی 1وات برای پخش صدا و جک 3.5 میلیمتری اتصال هدفون

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x1, DVI x1, D-sub x1, Built-in Speaker 1W x2, Headphone Jack, Audio Line In  
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■ مانیتور گیمینگ 24.5 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080 پیکسل 

■ پنل TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ گیم پلی روانتر با نرخ نوسازی تصویر 240 هرتز

■ تکنولوژی Black eQualizer جهت بهبود دید در صحنه های تاریک
 DyAc کاهش محو شدگی و کشیدگی تصویر با استفاده ازتکنولوژی ■

■ کنترلر پیشرفته S-Switch جهت دسترسی سریع به پروفایل های مختلف گیمینگ

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

DVI-DL x1, HDMI x2, DisplayPort (v1.2) x1, Microphone Jack   , Headphone Jack 

■ مانیتور گیمینگ 24.5 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080 پیکسل 

■ پنل حرفه ای TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ گیم پلی روانتر با نرخ نوسازی تصویر 144 هرتز

■ تکنولوژی Black eQualizer جهت بهبود دید در صحنه های تاریک
 DyAc کاهش محو شدگی و کشیدگی تصویر با استفاده از تکنولوژی ■

■ کنترلر پیشرفته S-Switch جهت دسترسی سریع به پروفایل های مختلف گیمینگ

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

DVI-DL x1, HDMI x2, DisplayPort (v1.2)x1, Microphone Jack   , Headphone Jack  

■ مانیتور 23 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ طراحی چشم نواز و شکیل متناسب با فعالیت های روزانه

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ کنتراست داینامیک 20,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر
■ بهرمندی از دو اسپیکر داخلی 2 وات برای پخش صدا و جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x1, DVI x1, D-sub x1, Built-in Speaker 2W x2, Audio Line In  
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■ مانیتور گیمینگ 24 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل حرفه ای TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ گیم پلی روانتر با نرخ نوسازی تصویر 144هرتز

■ تکنولوژی Black eQualizer جهت بهبود دید در صحنه های تاریک
■ طراحی تمام مشکی بخش جلویی مانیتور جهت جلوگیری از انعکاس تصویر 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

DVI-DL x1, HDMI x1, DisplayPort (v1.2) x1, Headphone Jack  

■ مانیتور گیمینگ 24 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل حرفه ای TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ گیم پلی روانتر با نرخ نوسازی تصویر 75 هرتز

■ مجهز به دو عدد اسپیکر داخلی با توان خروجی 2 وات

■ تکنولوژی Black eQualizer جهت بهبود دید در صحنه های تاریک
■ طراحی تمام مشکی بخش جلویی مانیتور جهت جلوگیری از انعکاس تصویر 

■ پورت های ورودی و خروجی:
DVI-DL x1, HDMI x2, D-sub x1, Built-in Speaker 2W x2,  Headphone Jack,  line in  
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XL2740 مانیتور گیمینگ 
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■ مانیتور گیمینگ 27 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080 پیکسل 

■ پنل حرفه ای TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ گیم پلی روانتر با نرخ نوسازی تصویر 240 هرتز

■ تکنولوژی Black eQualizer جهت بهبود دید در صحنه های تاریک
■ کنترلر پیشرفته S-Switch جهت دسترسی سریع به پروفایل های مختلف گیمینگ

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

DVI-DL x1, HDMI 2.0x1, HDMI 1.4x1 DisplayPort (v1.2)x1, Microphone Jack   , Headphone Jack
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EW3270ZL
مانیتور مناسب

سرگرمی های ویدیویی 

■ مانیتور 32 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل VA با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کنتراست فوق العاده 3000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■
■ تجربه ای منحصر به فرد هنگام تماشای فیلم با طراحی فوق العاده باریک 

■ پورت های ورودی و خروجی:
 HDMI (v1.4)x2, DisplayPort (v1.2) x1, MiniDisplayPort (v1.2) x1  Built-in Speaker 3W x2, 

Headphone Jack, Audio Line In 
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مانیتور مناسب

سرگرمی های ویدیویی 
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EW2775ZH
مانیتور مناسب

سرگرمی های ویدیویی 

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل VA با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

 Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■
■ تجربه ای منحصر به فرد هنگام تماشای فیلم با طراحی فوق العاده باریک 

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x2, D-sub x1, Built-in Speaker 2W x2, Headphone Jack, Audio Line In  
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■ مانیتور گیمینگ 31.5 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل خمیده VA با زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
■ برخورداری از نرخ نوسازی تصویر 144هرتز جهت گیم پلی روان تر 
■ انحنای 1800R جهت ایجاد بهترین تجربه دیداری فراگیر در بازی ها

■ برخورداری از تکنولوژی +HDR جهت افزایش بازه دینامیکی تصویر
Brightness Intelligence Plus تنظیم خودکار سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■

■ برخورداری از تکنولوژی Free Sync 2 جهت همگام سازی سرعت بازسازی صفحه نمایش 
■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی

HDMI (v2.0) x2, Display Port x1, USB Type-C x1,Headphone Jack :پورت های ورودی و خروجی ■

■ مانیتور گیمینگ 28 اینچی با وضوح تصویر 3840x2160 پیکسل 

■ پنل حرفه ای TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ برخورداری از تکنولوژی Free Sync جهت همگام سازی سرعت بازسازی صفحه نمایش برخورداری 

■ پشتیبانی از HDR جهت خلق تصاویر واقع گرایانه تر با حداکثر کیفیت
Brightness Intelligence Plus تنظیم خودکار سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■

■ پورت های ورودی و خروجی:
 HDMI (v2.0)x2, Display Portx1, Built-in 2Wx2, Headphone Jack  

■ مانیتور گیمینگ 27 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل حرفه ای TN با زمان پاسخ دهی 1 میلی ثانیه
■ برخورداری از نرخ نوسازی تصویر 75هرتز جهت گیم پلی روانتر 

■ برخورداری از تکنولوژی Black eQualizer جهت بهبود دید در صحنه های تاریک
■ طراحی تمام مشکی بخش جلویی مانیتور جهت جلوگیری از انعکاس تصویر

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMIx2, DVI, D-sub, Built-in 2Wx2, Headphone Jack, Line in  

■ مانیتور 31.5 اینچی با وضوح تصویر 3840x2160 پیکسل 

■ پنل VA با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
DCI-P3 گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 95 درصد رنگ های ■

■ کنتراست فوق العاده 3000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■
■ پورت های ورودی و خروجی:

HDMI, DisplayPort (v1.4)x1, Built-in Speaker 2Wx2, Headphone Jack  
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GW2765HT مانیتور مدرن
با طراحی چشم نواز 

GW2780 مانیتور مدرن
با طراحی چشم نواز 

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کنتراست داینامیک 20,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x1, DisplayPort (v1.2) x1, DVI x1, D-sub x1, Built-in Speaker 1W x2,

Headphone Jack, Audio Line In

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ کنتراست داینامیک 20,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر
Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x1, DisplayPort (v1.2) x1, D-sub x1, Built-in Speaker 2W x2,

Headphone Jack, Audio Line In
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PD2700Q 
مانیتور مخصوص
طراحان حرفه ای

PD2710QC
مانیتور مخصوص
طراحان حرفه ای

PD2500Q
مانیتور مخصوص
 SW320طراحان حرفه ای

مانیتور مخصوص
عکاسان حرفه ای

SW2700PT
مانیتور مخصوص
عکاسان حرفه ای

SW271 
مانیتور مخصوص
عکاسان حرفه ای

PD3200U
مانیتور مخصوص
طراحان حرفه ای

PV270 
مانیتور مخصوص
طراحان حرفه ای

■ مانیتور 25 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
 sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ حالت های ویژه CAD/CAM، Darkroom و Animation برای طراحان گرافیکی 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

HDMI (v1.4)x1, DisplayPort (v1.2) x1, MiniDisplayPort (ver1.2)x1, DP out(MST) x1,
USB 3.1 Downstream x4, USB 3.1 Upstream x1, Built-in Speaker 2W x2, Headphone Jack

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
 sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ حالت های ویژه CAD/CAM، Darkroom و Animation برای طراحان گرافیکی 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

HDMI (v1.4)x1, DisplayPort (v1.2) x1, MiniDisplayPort (ver1.2)x1, USB 2.0 Downstream x2,
USB 2.0 Upstream x1, Built-in Speaker 1W x2, Headphone Jack

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
 sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ حالت های ویژه CAD/CAM، Darkroom و Animation برای طراحان گرافیکی 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
USB-C Docking Station شارژ سریع نوت بوک، تبلت و انتقال تصویر و اطلـاعات با استفاده از قابلیت ■

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x1, DisplayPort (v1.2) x2, MiniDisplayPort (ver1.2)x1, USB 3.1 Downstream x4,

USB Type-C x1, RJ45, DP out(MST) x1, Built-in Speaker 2W x2, Headphone Jack

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
 sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x2, DVI-DLx1, DisplayPort (v1.2) x1, MiniDisplayPort (ver1.2)x1,

USB 3.0 Downstream x2, USB 3.0 Upstream x1, Card Reader x1
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■ مانیتور 31.5 اینچی با وضوح تصویر 3840x2160 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ تکنولوژی HDR با افزایش بازه داینامیکی موجود در میان رنگ های سفید و مشکی

 Adobe RGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 99 درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ کنترلر پیشرفته OSD جهت دسترسی سریع به حالت مختلف تصویر 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
HDMI (v2.0)x1, DisplayPort (v1.4) x1, MiniDisplayPort (ver1.4)x1 :پورت های ورودی و خروجی ■

 USB 3.0 Downstream x2, USB 3.0 Upstream x1, Card Reader x1, Headphone Jack

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
 Adobe RGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 99 درصد رنگ های ■

■ بهرمندی از کاور ضد انعکاس جهت کاهش انعکاس نور محیط در مانیتور 
■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

■ کنترلر پیشرفته OSD جهت دسترسی سریع به حالت مختلف تصویر 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
HDMI (v1.4)x1, DisplayPort (v1.2) x1, DVI-DL x1, :پورت های ورودی و خروجی ■

 USB 3.0 Downstream x2 USB 3.0 Upstream x1, Card Reader x1, Headphone Jack  

■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 3840x2160 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و  زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ تکنولوژی HDR جهت افزایش بازه داینامیکی رنگ های سفید و مشکی
 Adobe RGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 99 درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■

■ کنترلر پیشرفته OSD جهت دسترسی سریع به حالت مختلف تصویر 

HDMI (v2.0)x2, DisplayPort (v1.4) x1, USB 3.0 Downstream x2 :پورت های ورودی و خروجی ■
USB 3.0 Upstream x1, Card Reader x1, USB Type-C x1, Headphone Jack
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■ مانیتور 27 اینچی با وضوح تصویر 3840x2160 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و  زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
 sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ حالت های ویژه CAD/CAM، Darkroom و Animation برای طراحان گرافیکی 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

HDMI (v2.0)x1, HDMI (v1.4)x1, DisplayPort (v1.2)x1, DVI-DL x1, USB 3.0 Downstream x4,
USB 3.0 Upstream x1, Built-in Speaker 3W x2, Card Reader x1, Audio Line In
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■ مانیتور 32 اینچی با وضوح تصویر 2560x1440 پیکسل

■ پنل VA با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
 sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ حالت های ویژه CAD/CAM، Darkroom و Animation برای طراحان گرافیکی 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
HDMI (v2.0)x2, DVI-DLx1, DisplayPort (v1.2) x1 :پورت های ورودی و خروجی ■

MiniDisplayPort (ver1.2)x1, USB 3.0 Downstream x4, USB 3.0 Upstream x1,
Built-in Speaker 5W x2, Card Reader x1, Headphone Jack

36 MONTH
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■ مانیتور 32 اینچی با وضوح تصویر 3840x2160 پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 4 میلی ثانیه
 sRGB گستره رنگی بسیار وسیع با پوشش 100درصد رنگ های ■

■ کالیبراسیون رنگ سخت افزاری و نرم افزاری جهت دستیابی به حداکثر دقت رنگ

AQCOLOR تجربه ای واقعی تر از مشاهده رنگ ها به صورت دیجیتال با تکنولوژی ■
■ حالت های ویژه CAD/CAM، Darkroom و Animation برای طراحان گرافیکی 

■ پایه بسیار کارآمد با قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و چرخش در دو جهت افقی و عمودی
■ پورت های ورودی و خروجی:

HDMI (v2.0)x2, DisplayPort (v1.2) x1, MiniDisplayPort (ver1.2)x1, USB 3.0 Downstream x4,
USB 3.0 Upstream x1, Built-in Speaker 5W x2, Card Reader x1, Headphone Jack
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benq Monitors

■ مانیتور 22.5 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ کنتراست داینامیک 20,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■
■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x2, DisplayPort, D-subx1, Built-in Speaker1Wx2, Headphone Jack, Audio Line In  

■ مانیتور 21.5 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل VA با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ کنتراست داینامیک 20,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر
■ پورت های ورودی و خروجی: 

HDMI (v1.4)x2, D-sub x1, Headphone Jack  

■ مانیتور 21.5 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ کنتراست داینامیک 20,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■
■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر

■ پورت های ورودی و خروجی: 
HDMI (v1.4)x2, D-subx1, Built-in Speaker 1Wx2, Headphone Jack, Audio Line In  

■ مانیتور 23.8 اینچی با وضوح تصویر 1920x1080پیکسل 

■ پنل IPS با زوایه دید گسترده و زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه
■ کنتراست داینامیک 20,000,000:1 جهت ایجاد رنگ مشکی عمیق

Brightness Intelligence تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی ■
■ تکنولوژی Flicker Free و Low Blue Light جهت جلوگیری از خستگی چشمان کاربر

■ پورت های ورودی و خروجی:
HDMI (v1.4)x2, D-subx1, Built-in Speaker 1Wx2, Headphone Jack, Audio Line In  
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Unleash your passion for photo
and video editing with SW series


