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Flimmerfri

AOC flimmerfri teknologi använder en DC (Direct
Current) bakgrundsbelysning, vilket reducerar
flimrande ljusnivåer. Med ögonbelastning och
trötthet som absolut minimeras, känner du dig fri att

njuta av de långa och intensiva spelmötena bekvämt!

 FreeSync

Whatever your setup, achieve the highest
framerate and smoothest display possible via AMD
Free-Sync Technology. Whether you’re dashing
through explosions or screeching around rain

slicked bends, wave goodbye to screen tearing and lag – and leave
your opponents in your smoothly rendered dust.

144Hz uppdateringshastighet

Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten
jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och
suddiga rörelser. Med en 144Hz uppdateringshastighet återges
varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina
skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.

 Ramlös design

Förutom att den ser modern och attraktiv ut,
möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för
flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer
inte längre att tappas bort i mörkret när många

skärmar placeras sida vid sida.

G1 Video marketing

Marketing video for G1 series

 1800R curvature

Curved design wraps around you putting you at the
center of the action and provides an immersive
gaming experience.



Specifikationer

Color Svart

Upplösning 1920x1080 PX

Uppdateringsfrekvens 144Hz

Svarstid 1

Paneltyp VA

Bakgrundsbelysningstyp WLED

sRGB 122

flickerfree ✔

Bildförhållande 16:9

Ljusstyrka 250

Dynamiskt kontrastförhållande 80M:1

Kontrastförhållande (medell): 3000:1

Bildpunktavstånd 0.3637

Panelstorlek 31.5

Effektiv visningsyta 698.4 x 392.85 mm

Synfältsvinkel 178/178 º

Curvature Radius 1800 mm

Antal färger 16.7 Million

Weight without stand 5.67

Adobe RGB-täckning (%) 90

OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE,
FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN
(S), JP

Low blue light ✔

Connections

Anslutningar VGA, DisplayPort, HDMI 1.4 x 2

Hörlur ut Headphone out (3,5mm)

Förpackningens innehåll

HDMI kabel (option_2 m), Displayport kabel (option_2 m), Strömkabel
C13 (1,8 m),

Sustainability

• Miljö och energi: RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri

• Återvinningsbart förpackningsmaterial

Ergonomi

Lutning -5 ~ +21.5 °

Avtagbart stativ ✔

VESA montering 100x100

Effekt

Strömförsörjning External

Strömförsörjning 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption On 50 watt, Off 0.5 watt
Standby 0.5 watt,

Mått, Vikt

Produkt med stativ (BxHxD) 530.3x713.1x244.9 mm

Produkt utan stativ (BxHxD) 425.4x713.1x81.8 mm

Förpackning 807x242x551 mm

Vikt (utan förpackning) 6.98

Vikt (med förpackning) 9.1

Garanti

Garantitid 3 års

EAN 4038986116510

MTBF 50,000 timmar

Uppfyllelse och standarder


