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BenQ GC2870H VA LED
монитор,
грижещ се
за очите
“Простотата е крайната
изтънченост”
Леонардо да Винчи
Този модел монитор на компанията BenQ съвършено
превъплъщава философията на минималистичния дизайн и по
този начин е приятно допълнение към почти всяко модерно
пространство. Всеки аспект от неговата форма и функция се
свежда до обединяване на простотата и функционалността в
чиста естетика. И още, потребителите се наслаждават на найпълно визуално удоволствие и оптимален комфорт на окото с
изключителната технология за грижа за очите на BenQ. Той е
създаден според максимата на Леонардо да Винчи: “Простотата е
крайната изтънченост”.

Изящно усъвършенстван, за да допълни вашия дом и офис, всеки
детайл от GC2870H илюстрира най-висока майсторска изработка.
Т-образната основна повърхност отпред е обработена фино и
украсена с правоъгълно оформено лъскаво черно украшение.
Корпусът, изваян в черно, е изработен с деликатни шарки в задната
част, за да привлича ненатрапчиво окото. С това класическо
минималистично чудо GC2870H е всичко, което търсите за найсъвършената изтънченост.

Широка гама от цветове
Широката цветова гама на GC2870H подчертава цветовете за
получаване на реалистични изображения. Мониторът покрива
цветовата гама NTSC на 85%, което надвишава конвенционалната
честота на покритие от 72%. Разширената гама дава по-ярки картини
за всички потребителски и бизнес приложения, независимо дали
ежедневно сърфирате в интернет, играете стимулиращи и потапящи
игри, гледате цветни снимки или възпроизвеждате завладяващо
видео.

Нетрепкащо фоново осветление
за визуално удоволствие
Технологията без трептене премахва трептенето при всички
нива на яркост и ефективно намалява умората на очите.
Конвенционалните LCD екрани мигат с честота 200 пъти в секунда.
Очите ви може да не виждат трептенията, но те със сигурност могат
да ги почувстват. Можете да помогнете на очите си, премахвайки
неприятния ефект на трептене, като превключите на BenQ монитор
без трептене.
Ако поставите вентилатор пред екрана на монитора, можете да
проверите за премигване чрез въртящите се перки.

Без технологията
на BenQ
за премахване
на трептенията

Можете също да използвайте фотоапарат, за да направите снимка
на екрана на монитора, за да проверите за трептене.

Без технологията
на BenQ
за премахване
на трептенията

По-добра защита на очите
благодарение на Low Blue Light технология
Всеки монитор произвежда деформации в синята спектрална
светлина, която е една от критичните причини за увреждане
на очите, напрежение на очите, главоболие и дискомфорт при
сън. Технологията Low Blue Light на BenQ е разработена, за да
филтрира синята светлина, ефективно намалявайки умората
и дразненето в очите водещо до по-здравословно време,
прекарано пред вашия компютър. Преминете към един от
четирите предварително зададени режима на синьото осветление
(мултимедия - 30%, уеб браузър - 50%, офис - 60%, четене - 70%;)
и възнаграждавайте вашите очи, без да губите зрителното
удоволствие.

Коефициент на контраст 3000:
1 за дълбочина и яснота на цвета
Свръхвисокият контраст от 3000:1, който е три пъти по-голям от
този на обикновените панели, добавя удивителна дълбочина
и яснота на цветовете чак до тъмните области и сложните
изображения. При този висок коефициент на контраст можете да
очаквате безкрайно динамично съотношение на контраста, което
далеч надхвърля очакванията ви.
Към изящния дизайн и забележителните технологии, можем да
добавим още 8-битовия VA панел, който осигурява по-плавни
и по-стабилни цветови преходи, като същевременно осигурява
възпроизвеждане на 16,7 милиона цвята, широк ъгъл на гледане
178°/178°, най-новия високоскоростен мултимедиен интерфейс
HDMI и пълна съвместимост с Windows 10.

Към изящния дизайн
и забележителните технологии,
можем да добавим още
8-битовия VA панел, който
осигурява по-плавни и постабилни цветови преходи,
като същевременно осигурява
възпроизвеждане на 16,7
милиона цвята, широк ъгъл на
гледане 178°/178°, най-новия
високоскоростен мултимедиен
интерфейс HDMI и пълна
съвместимост с Windows 10.

Не на последно място е грижата за околната среда. С предлагането
на екологични продукти BenQ не само иска да спазва пасивно
екологичните разпоредби, но и активно да ги разработва! EcoFACTS декларира най-големите усилия на BenQ за подмяна на
опасни вещества, избор на материали, дизайн на опаковки,
енергоспестяване и други аспекти на продуктите. GC2870H отговаря
на изискването за програма ENERGY STAR® за компютърни
монитори, версия 6.0. Изглежда страхотно да можете да се
наслаждавате на спестяване на енергия и пари, както и да пазите
Земята!

Мониторът GC2870H можете да закупите
от Vali Computers на цена от 369 лева.

BenQ EX3200R:

голям извит монитор за всяко приложение

Тайванската компанията BenQ наскоро представи мониторът
EX3200R с екран с размер 31,5 инча (80 см), с естествена
разделителна способност 1080p, закривяване 1800R и честота
на опресняване от 144Hz. Нещо повече той е съвместим с AMD
FreeSync.

Мониторът изглежда също много
атрактивно. Металната основа се
прикрепва към монтажното рамо
само с един винт, който на свой ред
има обичайната скоба в задната част
на екрана. Всичко е готово и вие сте
пред екрана в рамките на пет минути
от първото отваряне на кутията. От
BenQ са включили в комплекта HDMI-HDMI, както и DisplayPort към
mini-DisplayPort кабел. Захранването
се осигурява от малка външна (65W)
кутия, която се включва в центъра на
гърба, като запазва изящния профил
на устройството.

В дясно и под логото BenQ са разположени седем бутона.
Мониторът не предлага модния джойстик или управление
с докосване, но системата му за управление е интуитивна и
достатъчно лесна. Поради размера му няма възможност да го
имате в портретен режим, освен ако не е монтиран на стена,
но можете да го наклонявате до 25 градуса и да регулирате
височината му до 60 мм. Големият му размер го прави доста тежък,
цели 9,1 кг, но е достатъчно здрав, за да не се мърда изобщо, дори
ако блъскате по клавиатурата.
Корпусът може да се похвали със супер чисти линии, които плавно
преминават към задната страна на устройството. Централният
раздел е приютил всички необходими портове – DisplayPort 1.2,
mini-DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и жак за слушалки. Ще трябва да
използвате DisplayPort, за да постигнете най-високата честота на
опресняване от 144 Hz, тъй като вездесъщият HDMI достига само
120 Hz. За тези, които харесват спретнатите конструкции от BenQ
са предвидили лицева плоча, която обединява всички кабели.

Закривяването на мониторите се изразява в число, което
обозначава размера на радиуса на пълната окръжност,
която би се получила, ако закривяването се продължи. Така
колкото по-голямо е числото, толкова по-плитка е кривата.
Мониторите, които са по-малки от телевизорите, често имат
по-силно закривяване и 1800R е явно забележим на този
екран. Телевизорите по-често имат 3000R.

BenQ използва
31.5-инчов, 8-битов
панел с вертикално
подравняване (VA) със
съотношение 16:9 и
72% покритие на NTSC
цветовата гама. Ъгълът
на гледане е много добър
за екран тип VA, докато
цитираното съотношение
на контраста от 3000:1
е впечатляващо.
Стойността на яркостта е
300 cd/m2.

Мониторът предлага още поддръжка на AMD FreeSync. Това е
монитор за тези, които дават приоритет на честотата на кадрите
спрямо пикселите, а EX3200R има широк поддържан диапазон от
48-144 MHz. Ако падне под това, технологията Low Framerate
Compensation на AMD се намесва и изглажда геймплея, като добавя
допълнителни кадри в ниския край. Резултатът е безпроблемна игра
при дори 25 кадъра в секунда.
EX3200R е много подходящ както за игри, така и за гледане на
филми, или по-скоро той е многоцелеви монитор, подходящ за
широк спектър от възможности за употреба. А ако разполагате с
повече от една система можете с натискането на един бутон да
смените активното изображение на дисплея. EX3200R предлага
Picture in Picture и Picture by Picture режими.

Видео възпроизвеждането е наистина уникално. Проектиран с
кривина от 1800R, за да се увеличи зрителното ви поле, съчетано с
режим „Кино“ и поддръжка на видео формат, мониторът осигурява
на любителите на филмите наслада от кинематографичното
изживяване.

Режим „Кино“ отвежда вашите усещания в динамиката на
киното, пренесена в уюта на вашия дом. Режимът „Кино“
автоматично настройва цветовете във видео кадрите, като
визуализира живи и реалистични изображения на екрана. С
технологията за поддръжка на видеоформат (1080/24P, 25P,
30P Playback Support), видеоклиповете могат да се показват
в правилния каданс, без да са необходими типичните
корекции при конвертиране на филми във видеоформат,
които по принцип нарушават възпроизвеждането на
изходния видеоклип.

Висока честота на опресняване144 Hz и равни скорости
на кадрите. Не пропускайте подробностите при бързо
движещите се действия.

Може да намерите BenQ EX3200R
от Vali Computers на цена от 930 лева
и три години гаранция.

Гейминг монитор

Asus VG248QE

с ултрагладки изображения

Високите честоти на опресняване са най-новата мода в света на
мониторите, а Asus VG248QE е солиден модел, който работи на
144 Hz и ни отвежда елегантно в света отвъд 60-те Hz. Зададените
от производителя високи характеристики, той доказва отлично в
сравнителните анализи и практическите тестове.

Asus VG248QE е 24-инчов широкоекранен LED гейминг монитор
с черно шаси и здрава кръгла основа, която е снабдена с удобно
приспособление за поддържане на кабела. Мониторът се доставя
фабрично с DVI кабел с двойна връзка, аудио кабел, захранващ
кабел, ръководство за бърз старт, диск с драйвери и гаранционна
карта, предоставяща тригодишно покритие. Мониторът има още
DisplayPort и HDMI входове, но за тях ще трябва да се снабдите със
собствени кабели.

Що се отнася до ергономичните
настройки, VG248QE предлага
опции във всяка посока и е много
лесно да го нагласите. Той може
да бъде завъртян на 45 градуса
наляво и надясно, завъртян
на 90 градуса (пейзаж или
портрет) и наклонен напред на
15 градуса и назад на 5 градуса,
като височината му може да се
регулира с 11,4 сантиметра. Той
има вградени 2-ватови стерео
говорители, които да ви потопят
в гейминга, но ако сте любител
на много силни изживявания
най-вероятно ще искате да
използвате и външни.

Що се отнася до ергономичните
настройки, VG248QE предлага
опции във всяка посока и е много
лесно да го нагласите. Той може
да бъде завъртян на 45 градуса
наляво и надясно, завъртян
на 90 градуса (пейзаж или
портрет) и наклонен напред на
15 градуса и назад на 5 градуса,
като височината му може да се
регулира с 11,4 сантиметра. Той
има вградени 2-ватови стерео
говорители, които да ви потопят
в гейминга, но ако сте любител
на много силни изживявания
най-вероятно ще искате да
използвате и външни.

За настройване на
монитора имате
достъп до яркостта,
контраста, наситеността
на цветовете, тона на
кожата и температурата
на цветовете чрез бързи
клавиши в долната
дясна част на панела,
както и възможност
да използвате
предварително
персонализирани
режими за гледане на
филми, игри, нощни
снимки и др.

Има някои функции само за игри наречена GamePlus, която ви
позволява да избирате между четири различни вида мерници
в зависимост от играта. Можете също така да активирате
таймер на екрана, ако искате да ограничите времето за игра.
VG248QE също така поддържа 3D игри и гледане на филми, но
очилата не са включени. Той предлага скорост на обновяване
144 Hz ( през DVI или Display Port входа ), която ще работи с
всеки графичен процесор.

Изглед на движението на автомобила при
честоти на опресняване 60 и 144 Hz.

Asus VG248QE има впечатляващи черни нива и също така се
отличава с бяла наситеност, и при него е премахнат проблемът
с появата на ленти по дисплея по време на игра. Времето за
реакция, което измерва колко добре мониторът реагира на
промените в екраните и е от съществено значение при игра
на бърз темп, при Asus VG248QE е 1 милисекунда, което прави
мигането незабележимо или едва забележимо. А при бързо
движещи се обекти с този монитор няма да имате проблеми
с влачещи се след тях цветове. Краткото време за реакция е
допълнено със специалната технология Trace Free II.

При забавено заснемане на движение се
вижда, че движението е абсолютно гладко,
без никакви влачещи се след него следи.

Интелигентният коефициент на контраст 80 000 000:1 (ASUS
Smart Contrast Ratio) динамично подобрява контраста на
дисплея, като регулира яркостта на задното осветление, за
да показва най-тъмното черно и най-ярко бяло за постигане
на реалистични изображения. Картините в игрите и видеото
изглеждат на екрана на Asus VG248QE чисти, ярки, живи и
гладки, независимо дали са бавни, динамични, пейзажни,
портретни или в близък план.

Мониторът Asus
VG248QE с Full HD
1920x1080, 80 000
000:1 ASUS Smart Contrast Ratio и 350cd/
m², 144 Hz честота на
опресняване и 1 ms
време за реакция,
можете да закупите от
Vali Computers на цена
599 лева.

ASUS VS247HR
Достъпен монитор с фино
подбрани характеристики

ASUS VS247HR е 23,6-инчов LED монитор, който предлага
множество характеристики на достъпна цена, и съответно може
да намери множество приложения както в дома, така и в офиса.
Вътрешните му качества се допълват от приятния дизайн, включващ
тънка „фигура“, стабилно закрепена върху здрава стойка, което
осигурява едновременно изящество и издръжливост. Предвидена е
възможност за наклоняване на монитора на от 5 до 20 градуса.

За финото качеството на образа и красотата на цветовете
на картината се грижи панел с Full HD 1080p (1920x1080)
разделителна способност и високият коефициент на контраст 50
000 000:1, специално оптимизирани за живи и ярки изображения.
Коефициентът на контраст 50 000 000:1 ASUS Smart Contrast Ratio динамично подобрява контраста на дисплея, като регулира
яркостта на фоновото осветление, за да се постигне най-тъмното
черно и най-светло бяло, което дава реалистични изображения.
Макар и с двойно по-малко време на реакция спрямо повисшия модел Asus VG248QE, неговите 2 милисекунди все пак са
достатъчни дори за компютърни игри или екшъни. За останалите
приложения те са превъзходни.

Мониторът притежава пълна гама аналогови и цифрови
портове за свързване към всякакви източници на съдържание.
Цифровите портове включват DVI-D и HDMI, а аналоговите
D-Sub или наричан още VGA.
Функцията “Аспект контрол” позволява на потребителите
да избират предпочитан режим на показване - Full и 4:3, за
реалистични игри или гледане на филми, без загуба на данни
или изкривяване на изображението.

Мониторът се предлага от Vali Computers
на цена от 279 лева и с три години гаранция.

