
Samsung 27" 1920x1080 250cd/m2 1000:1 75Hz

Code:
MONSA6274097

Vendor code:
LF27T350FHRXEN

EAN code:
5415247288831

27", 16:9, IPS, 250 cd/㎡, 1000:1, 1920 x 1080, 5 ms, 178°/178°, Max 16.7M, Max 75Hz, Flicker-Free, HDMI

Breedbeeld

Minimalistisch ontwerp, maximale concentratie. Het randloze scherm met drie zijkanten geeft iedere werkomgeving
een moderne uitstraling. Bij het gebruik van meerdere monitors sluiten de schermen naadloos aan zodat het beeld
overloopt zonder afleidingen.

Kijk vanuit elke hoek

Geniet van de prachtige kleuren, ongeacht waar je zit. Het IPS-scherm behoudt de levendigheid van de kleuren en
de helderheid op elke centimeter van het scherm. Zelfs op een monitor van deze breedte worden tinten en nuances
correct en zonder kleurverloop weergegeven, vanuit welke hoek je ook kijkt.

Gesynchroniseerde actie

Supervloeiende entertainmentervaring. AMD Radeon FreeSync™ synchroniseert de vernieuwingsfrequentie van je
videokaart en monitor, en beperkt tearing. Kijk films en speel games zonder onderbrekingen. Zelfs de snelste
actiescènes zijn vloeiend en scherp.



Naadloze en vloeiende beelden

Nu ziet het beeld er haarscherp uit. De 75Hz vernieuwingsfrequentie zorgt voor een vloeiend beeld. Of je nu naar je
favoriete tv-programma of video kijkt of aan het gamen bent, je beleeft entertainment op zijn best zonder
vertragingen of beeldschaduwen.

Gamen op volle kracht

Met de ideale game-instellingen sta je meteen voor. Door de optimale kleuren en het schermcontrast zie je alle
scènes levensecht en krijg je vijanden die zich verschuilen sneller in het vizier. Game Mode brengt elke game
volledig in beeld zodat je alle details kunt zien.

Fantastische oogzorg

Bescherm je ogen en doe meer. De geavanceerde oogcomforttechnologie zorgt ervoor dat je geen last krijgt van je
ogen en langer comfortabel achter je computer kunt zitten. Flicker Free-technologie voorkomt het vermoeiende en
irritante 'flikkeren' van het beeldscherm en Eye Saver Mode minimaliseert blauw licht. Je ogen worden minder snel
moe.

Ongekend veelzijdig

Maak verbinding met wat je maar wilt. Met de HDMI- en D-Sub-poorten kun je meerdere apparaten rechtstreeks op
je monitor aansluiten voor volledige flexibiliteit. Nu kun je je computeromgeving helemaal naar eigen hand zetten
met extra inputmogelijkheden.


