
Samsung 27" CURVED FHD 240Hz 4ms HDMI DP G-Sync

Code:
MONSA5358923

Vendor code:
LC27RG50FQUXEN

EAN code:
8801643931421

27", 1920 x 1080, VA, 16.7M, 4ms, Mega DCR, Display Port, HDMI, 75 x 75

240Hz Refresh Rate

Dankzij de supersnelle 240Hz vernieuwingsfrequentie heb je geen last van vertragingen en kun je in realtime
reageren.

Curved Screen

Het extra gebogen 1500R-beeldscherm omsluit je gezichtsveld voor een nog intensere game-ervaring.

G-Sync Compatible

Comptabiliteit met G-Sync voorkomt tearing, hapering en beeldvertraging voor supersoepel gamen.

De kampioen in gebogen beeldschermen

De marktleider op het gebied van gebogen beeldschermen. Sinds Samsung de innovatieve displays in 2015
introduceerde, is het bedrijf koploper wat betreft gebogen beeldschermen. Dankzij toonaangevende technologie en
een uitgebreid productassortiment staan de gebogen beeldschermen van Samsung nog steeds op nummer één –
zowel qua marktaandeel als bij consumenten.

240 Hz RapidCurve™ Curved gaming monitor met 240 Hz refreshrate

De 240 Hz RapidCurve™ -technologie zorgt voor een supersnelle 240Hz vernieuwingsfrequentie en dus
superscherpe, vloeiende beelden, waardoor je met Samsungs gebogen 1500R-beeldscherm games nog intenser
ervaart.



Vloeiend en snel dankzij 240 Hz refreshrate

Versla je vijand, zelfs in snelle en intense scènes. Dankzij de supersnelle 240Hz vernieuwingsfrequentie heb je
geen last van vertragingen en kun je in realtime reageren. Met snellere, soepelere en nauwkeurigere
muisbewegingen schakel je probleemloos je tegenstanders uit.

Laat je meeslepen

Zo ziet een winnaar eruit. Beleef je games nu nog intenser met een extra gebogen 1500R-beeldscherm. Ga voor de
overwinning met de ultrascherpe focus die je concentratie verbetert.

Een lust voor het oog

De gebogen beeldschermen van Samsung sluiten perfect aan bij het natuurlijke gezichtsveld van het menselijk oog.
In één oogopslag zie je het hele scherm dat tot aan de randen doorloopt, waardoor je zelfs bij lang gamen geen last
krijgt van vermoeide ogen.

G-Sync Ready

Nooit meer last van haperingen. Comptabiliteit met G-Sync zorgt voor synchronisatie van de GPU en het
beeldscherm en voorkomt tearing, hapering en beeldvertragingen voor ongelooflijk soepele, responsieve games.
Met een dynamische vernieuwingsfrequentie worden zelfs de meest complexe gamescènes probleemloos en
zonder haperingen of schokken weergegeven.

Full Screen Design

Grenzeloos beeldscherm. Het driezijdige randloze scherm zorgt voor een optimaal gebruik van je scherm en een
nagenoeg naadloze opstelling van twee monitoren. Leuke kenmerken als een stevige Y-standaard, een OSD-
dashboard en het ronde ontwerp geven je gaming-ervaring net dat beetje extra.

Zien in het donker

Nu kunnen ze zich nergens meer verstoppen. Dankzij een indrukwekkende contrastverhouding van 3000:1 zie je je
vijanden of andere gevaren nóg duidelijker. Het zwart is zwarter en het wit is helderder, met meer grijstinten
ertussen. Dus ook als je vijanden zich in het donker verbergen, kan jij ze herkennen voordat het te laat is.

Perfect beeld vanuit iedere hoek

Een perfect beeld, waar je ook zit. De extra brede verticale en horizontale kijkhoek van 178 graden zorgt voor een
consistente beeldkwaliteit vanuit iedere hoek. Het maakt niet uit waar je gaat zitten, hangen, staan of liggen in de
kamer, je ziet de games of films overal even goed.

Exclusief voor gamers

De ideale instellingen voor jouw game. Picture Mode past de kleurwaarden, contrastverhoudingen en beeldscherpte
direct aan, zodat je het maximale uit iedere game kunt halen. Low Input Lag Mode beperkt de vertragingen tussen
je spelcomputer en het beeldscherm. En dankzij Virtual Aim Point bevindt je doelwit zich altijd midden op het
scherm, zodat je je vijand snel en doeltreffend kunt uitschakelen.

Je wint vaker met een frisse blik

Nu kun je nog langer blijven gamen. Eye Saver Mode minimaliseert blauw licht waardoor je ontspannen en
comfortabel kunt blijven kijken tijdens lange sessies. Flicker Free-technologie voorkomt het vermoeiende en irritante
'flikkeren' van het beeldscherm, zodat jij je langer kunt concentreren zonder dat je ogen moe worden.



Beeldscherm

Beeldscherm vorm Gebogen

Beeldscherm, aantal kleuren 16.78 miljoen kleuren

Beeldschermdiagonaal 68,6 cm (27")
Grootte beeld (diagonaal) 33,6 cm

Grootte beeld (verticaal) 59,8 cm

HD type Full HD
Helderheid (typisch) 300 cd/m²

Kijkhoek, horizontaal 178°

Kijkhoek, verticaal 178°

Marketingnaam dynamische contrastratio Mega Contrast
Maximale refresh snelheid 240 Hz

NTSC-dekking (normaal) 72 procent

Ondersteunde grafische resoluties 1920 x 1080 (HD 1080)
Oorspronkelijke beeldverhouding 16:9

Resolutie 1920 x 1080 Pixels

Responstijd 4 ms

Schermhelderheid (min) 250 cd/m²
Schermkromming 150 cm

Schermkrommingsclassificatie 1500R

Soort paneel VA

Typische contrastverhouding 3000:1

Design

Certificering Windows 10
Kleur van het product Zwart

Markt positionering Gamen

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 10 - 40 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 80 procent

Energie

Energie-efficiëntieklasse (SDR) G

Energie-efficiëntieschaal A tot G

Energieverbruik (SDR) per 1000 uur 33 kWu
Externe adapter Ja

Stroomverbruik (indien uit) 0,3 W

Stroomverbruik (typisch) 33 W
Vermogensverbruik (max) 48 W

Ergonomie

Bereik kantelhoek -2 - 15°



Kantelbaar Ja
Paneelmontage-interface 75 x 75 mm

VESA-montage Ja

Gewicht en omvang

Breedte ( zonder voet ) 61,7 cm

Breedte apparaat (met standaard) 616,6 mm

Diepte ( zonder voet ) 6,1 cm
Diepte apparaat (met standaard) 250,5 mm

Gewicht (met standaard) 4,6 kg

Gewicht (zonder voet) 3,8 kg

Hoogte (zonder voet ) 36,6 cm
Hoogte apparaat (met standaard) 472,3 mm

Multimedia

Ingebouwde camera Nee

Ingebouwde luidsprekers Nee

Overige specificaties

Aan/uitschakelaar Ja

Energieverbruik (DPMS) 0,5 W

Geïntegreerde TV Tuner Nee
Samsung Eye Saver Mode Ja

Slaaptimer Ja

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter Ja

Aantal DisplayPorts 1

Aantal HDMI-poorten 2
DisplayPort versie 1.2

HDMI Ja

HDMI versie 2.0

Hoofdtelefoon uit Ja
Ingebouwde USB-hub Nee

Prestatie

AMD FreeSync Nee

NVIDIA G-SYNC Nee

Verpakking

Breedte verpakking 703 mm



Diepte verpakking 210 mm
Gewicht verpakking 6,6 kg

Hoogte verpakking 453 mm

Type verpakking Doos


