
Monitor 34 cale S3422DW VA LED 21:9
3440x1440/HDMI/DP/3Y
Indeks: 120718 Producent: DELL Kod producenta: 210-AXKZ

Cena: 2,351.71 zł

Opis

Monitor 34 cale S3422DW VA LED 21:9
3440x1440/HDMI/DP/3Y
Producent: Dell

Właściwości
Model S3422DW 
Opis Zakrzywiony monitor Dell 34 S3422DWZapewnij sobie bardziej wciągające wrażenia na tym inspirowanym
stylem życia zakrzywionym monitorze o przekątnej 34" z ultraszerokim ekranem WQHD, wbudowanymi
podwójnymi głośnikami 5 W i podstawą o regulowanej wysokości. Daj się pochłonąć dużemu ekranowi
Panoramiczne widoki: ultracienka z trzech stron ramka zakrzywionego ekranu o ultrawysokiej rozdzielczości
WQHD (3440 x 1440) pozwoli Ci cieszyć się niesamowitą wyrazistością i szczegółowością obrazu. Bądź w akcji:
ekran o krzywiźnie 1800 R rozszerza Twoje pole widzenia dzięki ultrawysokiemu współczynnikowi proporcji
21:9 i zapewnia widok dookoła, dostarczając jeszcze lepszych wrażeń niczym w kinie. Bardziej szczegółowe,
oszałamiające kolory: technologia wyświetlania Vertical Alignment (VA) zapewnia rozszerzony współczynnik
kontrastu 3000:1, wraz z 99% sRGB i 90% DCI-P3 szerszym pokryciem palety barw, dzięki czemu można
zobaczyć bogate kolory, większą głębię i szerszą gamę odcieni. Rozrywka dla graczy: płynne, pozbawione
zakłóceń wrażenia dzięki technologii AMD FreeSync, z częstotliwością odświeżania do nawet 100 Hz.
Doskonały dźwięk realistyczny dźwięk, pulsujące rytmy i lepsze wrażenia dzięki wbudowanym podwójnym,
profesjonalnie dostrojonym głośnikom o mocy 5 W z technologią Waves MaxxAudio. W trosce o oczy: monitor
ma certyfikat TÜV i został wyposażony w ekran z funkcją eliminującą migotanie oraz w funkcję ComfortView,
która redukuje szkodliwe promienie niebieskiego światła. Monitor powstał z myślą o optymalnym komforcie
dla oczu, nawet w przypadku dłuższego oglądania na przykład podczas kolejnego maratonu filmowego.
Zaprojektowany z myślą użytkowniku Elegancki, zakrzywiony wygląd: nowoczesna konstrukcja z subtelnie
teksturowanym wzorem z tyłu monitora wygląda zjawiskowo. Harmonijne połączenie stylu i jakości świetnie
wygląda w każdej przestrzeni życiowej. Bezproblemowe przełączanie: wbudowane dwa porty HDMI sprawiają,
że urządzenie może być stale podłączone do sieci, oraz umożliwiają bezproblemowe przełączanie się między
transmisjami strumieniowymi a grami konsolowymi. Wszystko w porządku: program Dell EasyArrange pozwoli
uporządkować aplikacje, wiadomości e-mail i okna na jednym ekranie. Z myślą o komforcie Dostosuj widok
przy użyciu podstawki o regulowanej wysokości oraz możliwości dowolnego pochylania monitora. Lepsza
ochrona środowiska Nasz monitor zawiera co najmniej 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingui i
jest dostarczany bez styropianu, a wszystko to w opakowaniu wykonanym co najmniej w 75% z tektury z
recyklingu. Oszczędność energii: oszczędzaj prąd, gdy nie używasz monitora, dzięki funkcji PowerNapi, która
przyciemnia ekran lub przełącza go w tryb uśpienia, kiedy nie jest używany. Wsparcie zrównoważonego
rozwoju: firma Dell Technologies dąży do ograniczenia wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu życia
produktu.
Proporcje obrazu 21:9
Przekątna ekranu 2 34''



Stan Nowy

Marka Dell

Model S3422DW

Kod producenta 210-AXKZ

Rodzaj podświetlania LED

Przekątna ekranu
(cale)

3

Typ matrycy VA

Złącza HDMI, DisplayPort, wyjście audio (minijack 3,5 mm)

EAN 884116375630

Typ matrycy VA
Powierzchnia matrycy Matowa
Ekran dotykowy Nie
Technologia podświetlania Diody LED
Plamka matrycy 0.23175
Rozdzielczość 3440 x 1440
Zakrzywienie ekranu 1800
Czas reakcji new 4
Jasność 300
Kontrast statyczny 3 000:1
Ilość kolorów 16,7 mln
Gniazda we/wy 2 x USB 3.0
Gniazda we/wy 2 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x DisplayPort
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Bluetooth Nie
WiFi Nie
Wbudowane głośniki Tak
Wbudowany tuner TV Nie
Kamera internetowa Brak
Pivot Nie
Standard VESA 100 x 100
Pobór mocy 95
Akcesoria w zestawie
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość z podstawą 389.36
Waga 6.7
Pozostałe parametry
Informacje o gwarancji

Parametry

Zdjęcia
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