
 BX2335 - monitorok

Lenygöz, villámgyors teljesítmény

A 2 mikroszekundumos válaszidnek köszönheten a monitor a
leggyorsabb mozgásokat is képes megjeleníteni. Ez a
magával ragadó képfolyam a filmeket, a játékokat és az
internetes videostreameket is precízen, akadozásmentesen,
elmosódás és szellemkép nélkül jeleníti meg, hogy önnek
felejthetetlen képélményben legyen része. Az alacsonyabb
teljesítmény monitorok egyszeren képtelenek tartani ezt a
tempót.

Megaszín, Megakontraszt, Megaélmény

Van pusztán dinamikus, és van Megadinamikus. A megnövelt-
a jelenleg elérhet legnagyobb-kontrasztaránynak köszönheten
a Samsung monitorok professzionális képminséget nyújtanak,
amely a színeket gazdagabbá és életszerbbé teszi, mint
valaha gondolni merte volna. Olyan élethvé, hogy minden
egyes szemet gyönyörködtet szín és kristálytiszta részlet
életre kel a képernyjén.

Intelligens képméret

Ki mondta, hogy teljes képernyn csak torzult, széthúzott
képeket lehet megjeleníteni? A Samsung intelligens képméret-
funkciójával ön eredeti arányaiban nézheti meg a
hagyományos méret képeket a széles képerny egészén.

Szabályozza a fényert, legyen energiatakarékos

A Magic Eco-val az energiatakarékosság gyerekjáték. A
funkció annak megfelelen állítja be a monitor fényerejét, hogy
ön mennyi energiát kíván megtakarítani. Négy
energiatakarékossági szint közül választhat: 100%, 75% és
50% vagy az energiatakarékosság kikapcsolása. A Samsung
Magic Bright funkciójával a Magic Eco kikapcsolt állapotában
is lehetsége van a fényer manuális beállítására. Az
energiatakarékosság nem kíván komoly erfeszítést. A Magic
Eco-val az irányítás az ön kezében van.

23" LED monitor villámgyors, 2 ms-os válaszidvel, megadinamikus kontrasztaránnyal,
energiatakarékos mködéssel.
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Magától kikapcsol

A Samsung monitorok nem csak jól teljesítenek, hanem
környezetbarátak, és élen járnak a hatékonyságban is. A
kikapcsolásidzítvel energiát takaríthat meg, ha beállítja a
monitort, hogy adott idpontban automatikusan állítsa le magát.
A funkció további elnye, hogy tartósan megbízható optimális
teljesítményt, és hosszabb élettartamot biztosít a készüléknek.

Csökkentse a szem megerltetését. Javítsa a
látványélményt.

Hogyan szeret filmet nézni? A kanapén végigheveredve? A
kedvenc karosszékébl? Fzés vagy edzés közben? Mindegy
hogy áll, ül vagy éppen fekszik, a Samsung Magic Angle
gondoskodik róla, hogy mindenkor a film legyen a
középpontban. És hogy Ön mindig kényelemben legyen.
Akárhová helyezi el a Samsung monitort, az 5 lépésbl álló
látószög-kezelés lehetvé teszi a látószög kiterjesztését, így
mindig olyan érzetet kelt, mintha pontosan szemben ülne a
képernyvel. Úgyhogy abbahagyhatja a nyaktekergetést, és
elkezdheti élvezni a filmet.

Magic Wizard

A MagicWizard funkció segít a
legjobb képmegjelenítés
beállításában: a felbontás, a
képi megjelenítés, a szín
valamint a betméret
automatikusan hangolható.

Élje át a színek hatását

Tegye gazdagabbá a megjelenített képeket a Samsung
továbbfejlesztett ColorEffect funkciójával. Kényeztesse
szemeit a személyre szabott képélménnyel, amelyben ön
választhatja ki a hangulatának leginkább megfelel képi
hatásokat. Válogasson kedvére az akva, a szépia, a zöldes és
a szürkés árnyalatok között, hogy egy teljesen új színvilágot
kapjon: az ön színvilágát.

Biztonságos mód

1 percig UXGA módban,
figyelmeztet üzenetet jelenít
meg, hogy változtassuk meg a
kép felbontását.

Testre szabott irányíthatóság

A kedvenc gombbal egy gombnyomással élvezheti a
szórakozás legfels fokát. Adja meg ön a kedvenc gomb
funkcióját, és a leggyakrabban használt funkciók mindig csak
egy gombnyomásra lesznek öntl. Eldöntötte már mire
használja a kedvenc gombot? Magic Bright, Magic Color,
ColorEffect, vagy netán képméret funkció? A döntés az ön
kezében van.

MagicBright 3™

Egyetlen kattintással
módosíthatja a képerny
beállításait. A MagicBright 3™
az ön által választott
üzemmódnak megfelelen
automatikusan optimalizálja a
fényert és kontrasztot,

Windows Vista Premium

A prémium tanúsítványt csak
azok a monitorok kaphatják
meg, amelyek a Microsoft
Windows Vista operációs
rendszer által nyújtott összes
funkciót bizonyítottan
támogatják.



Panel Képerny méret 23"

Fényer 250 cd/m²

Kontraszt arány MEGA DCR (Static CR 1000 : 1)

Felbontás 1920 x 1080 (16 : 9)

Válaszid 2 ms (G2G)

Látószög (H/V) 170 / 160 (CR &gt; 10)

Bemeneti jel Bemeneti csatlakozók DVI-I

Energia Fogyasztás 26 W

Jellemzk Plug & Play Támogatott

USB elosztó Nem

Mac kompatibilitás Támogatott

Multimédia
hangszórók

Nem

Falra szerelhetség Nem

TCO Nem

Szín Mystic Brown

Opcionális kiegészít Nem

Speciális jellemzk Magic Angle, Magic Eco, MagicBright2, idzített
kikapcsolás, intelligens képméret, Color
Effect,személyre szabott gombok, MagicWizard
MagicTune AssetManagement-tel, Windows 7
tanúsítvány, Biztonságos mód (DownScaling in UXGA)

Méretek Szett állvánnyal (Szé x
Ma x Mé (mm))

570,9 x 442 x 208,9

Szett talp nélkül
(SzéxMaxMé)

570,9 x 367 x 61,8 mm

Shipment Dimension
(WxHxD)

744 x 440 x 141 mm

Súly Súly (kg) 3,8

Shipment Weight 5,7 kg

Állvány Típus Egyszer állvány

Funkciója Dönthet

valamint korrigálja a gamma
értéket.

A jellemzk és a mszaki adatok módosulhatnak elzetes figyelmeztetés nélkül.
Törekszünk arra, hogy Weboldalunk tartalma mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos legyen,
azonban ezt mégsem tudjuk garantálni, ezért a Weboldalon elfordulhatnak hibák. Felelsségünk az alábbiak szerint
kizárt és/vagy korlátozott.
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