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23.5", 1920 x 1080, VA, Mega DCR, 1800R, HDMI, Display Port, F

De kampioen in gebogen beeldschermen

Marktleider in gebogen beeldschermen. Sinds Samsung de innovatieve displays in 2015 introduceerde, is het bedrijf
koploper op de markt voor 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.

Laat je meeslepen

Zo ziet een winnaar eruit. Beleef je games nu nog intenser met een extra gebogen 1800R-beeldscherm. Ga voor de
overwinning met de ultrascherpe focus die je concentratie verbetert. Game langer zonder last van je ogen te rijgen.

Vloeiende en snelle beelden

Vloeiende en scherpe actie op ieder moment. Met een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz heb je altijd een
voorsprong, zelfs bij de meest veeleisende games. Je herkent je vijand direct en ziet de kleine, essentiële
veranderingen in elke scène. Maar je kunt hem ook heel eenvoudig instellen op 60 Hz, 100 Hz of 120 Hz.



Exclusief voor gamers

De ideale instellingen voor jouw game. Game Mode past de kleurwaarden, contrastverhoudingen en beeldscherpte
direct aan, zodat je het maximale uit iedere game kunt halen. Low Input Lag Mode minimaliseert de vertraging
tussen je spel/computer en het beeldscherm. En dankzij Virtual Aim Point bevindt je doelwit zich altijd midden op
het scherm, zodat je je vijand snel en effectief kunt uitschakelen.

Feilloze actie

Nooit meer last van haperingen. AMD Radeon FreeSync™ voorkomt tearing voor ongelofelijk soepele, responsieve
games. Met een dynamische vernieuwingsfrequentie worden zelfs de meest veeleisende gamescènes
probleemloos en zonder haperingen of schokken weergegeven.

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.

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 verstoppen, herken jij ze voordat het te laat is.


