
Acer CB272 27"FHD IPSVGA DP 1ms HA Pivot Speakers
zw/zilv

Code:
MONAC0000020

Vendor code:
UM.HB2EE.A01

EAN code:
4710180603194

27", 1920 x 1080, 1000:1, 1 ms, 250 cd/m², VGA, HDMI, AMD Free-Sync

Ongelooflijk beeld, van rand tot rand

Of je nu films kijkt, games speelt of voor je werk bezig bent, je hebt altijd fantastisch beeld met een resolutie tot
UHD1. Zie en doe meer met een ZeroFrame scherm tot 34 inch1.

Goed zicht vanuit elke hoek

Je ziet duidelijk wat er op het scherm wordt weergegeven, of je er nu recht voor zit of er vanuit een hoek tot 178°
naar kijkt. De grote kijkhoek wordt mogelijk gemaakt door het IPS-scherm (In-plane Switching) en de bijbehorende
technologie, die ook zorgt voor behoud van de kleurkwaliteit.

Levendige HDR

Als het tijd is om te ontspannen, wil je dat doen voor een HDR-scherm met een realistisch en natuurgetrouw beeld.



De HDR Ready-schermen1 van Acer maken gebruik van een edge array met schermbrede dimfunctionaliteit.
Hierdoor wordt het algehele contrast vergroot, worden zwarte gebieden donkerder en worden witte gebieden lichter.

Geen haperingen

Zeg haperingen en tearing vaarwel dankzij AMD® Radeon FreeSync™2. Het afspelen van video’s gaat sneller,
makkelijker en vloeiender omdat de vernieuwingsfrequentie van de monitor is gesynchroniseerd met de framerate
van je computer.

Korte responstijd

Geniet van heldere, scherpe beelden, zelfs wanneer de actie versnelt, met de Visual Response Boost™ van 1 ms3.
Een korte responstijd zorgt ervoor dat beelden scherp worden weergegeven, hoe snel ze ook over het scherm
bewegen, voor een nog meeslepender kijkervaring.

Bescherm je ogen

Voorkom onnodige belasting van je ogen met de Acer BlueLightShield™ en Flickerless™ technologie. Acer
DisplayPort™ en Low Dimming™ zorgen voor minder schermreflectie en minder vermoeide ogen.

Perfecte plaatsing

Waar je je scherm ook wilt neerzetten, je vindt altijd eenvoudig de ideale positie met de aanpasbare standaard.
Kantel en draai het scherm en kies de juiste hoogte voor de ideale afstelling.

1 Specificaties kunnen per regio en/of model verschillen.
2 Gebruikers hebben het volgende nodig om Radeon™ FreeSync technologie te kunnen gebruiken: een monitor die
compatibel is met DisplayPort Adaptive-Sync, een compatibele Radeon™ GPU met een DisplayPort aansluiting en
een compatibel stuurprogramma voor de Radeon™ Software grafische kaart.
3 Specificaties kunnen per regio en/of model verschillen. VRB-waarde van 1 ms gebaseerd op interne tests onder
specifieke omstandigheden. Helderheid kan variëren afhankelijk van gebruikte Visual Response Boost™ modus.


