
Karta produktu

Zakrzywiony monitor NEC MultiSync® EX341R - gwarancja zanurzenia w obraz

Nowy monitor biurkowy EX341R maksymalizuje ergonomię oglądania obrazu. Dzięki zakrzywionej powierzchni użytkownik zawsze ma najlepszy kąt
widzenia bez względu na usytuowanie treści na ekranie.

Ogromny, panoramiczny ekran o przekątnej 34” sprawia, że model EX341R doskonale zastępuje instalacje wielomonitorowe, pozwalając wyeliminować
wszelkie ramki i błędy wyrównania obrazów, a przez to gwarantując oglądanie obrazu bez żadnych utrudnień. Dodatkowo z poziomu monitora można
przełączać się między wieloma podłączonymi komputerami – wystarczy jedna klawiatura i mysz.

Zakrzywiony, panoramiczny monitor EX341R pozwala zwolnić miejsce na biurku i cieszyć się najlepszą ergonomią oglądania treści. Jednocześnie
wnosi profesjonalny, nowatorski design na parkiety giełdowe i do ekskluzywnych przestrzeni biurowych.

Korzyści

Oglądanie bez zmęczenia – zakrzywiony ekran zapewnia najlepszy kąt i równomierną odległość patrzenia, gwarantując użytkownikowi wyjątkowy
komfort i zdecydowanie odciążając oczy.

Oglądanie bez ograniczeń – pojedynczy, zakrzywiony ekran panoramiczny zastępuje wielomonitorowe układy 2 x 24” lub 3 x 19” i gwarantuje
wizualizację treści bez żadnych widocznych połączeń.

Olśniewająca, przestrzenna wizualizacja – funkcja kontroli jednorodności pozwala połączyć wiele zakrzywionych monitorów, zanurzając widza
w jednolitym obrazie, w którym odstępy między treściami kolejnych ekranów ograniczono do minimum poprzez zastosowanie ultracienkich ramek.

Optymalna ergonomia miejsca pracy – wystarcza jedna klawiatura i jedna mysz pracujące pod kontrolą monitora, aby równolegle pracować na dwóch
komputerach PC. Takie rozwiązanie pozwala zwolnić miejsce na biurku i zoptymalizować ergonomię w miejscu pracy.

Efektywne układy treści – dzięki możliwości indywidualnego dzielenia ekranu z wykorzystaniem ustawień obrazu w obrazie (PiP) lub obrazu obok
obrazu (PbP) wszystkie źródła treści można układać na ekranie zgodnie z preferowanym przez użytkownika sposobem pracy.

Ochrona oczu przed nadmiernym wysiłkiem i uszkodzeniem – wbudowana technologia Low Blue Light Plus odfiltrowuje szkodliwe emisje
niebieskiego światła i eliminuje migotanie, chroniąc oczy przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej bez pogarszania rzeczywistego oddawania barw
przez monitor.
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Nazwa produktu MultiSync® EX341R

Grupa produktowa LCD 34" monitor desktopowy

Kod produktu 60004231

Wyświetlacz

Rodzaj panelu VA TFT

Wielkość ekranu [cale/cm] 34 / 86.43

Promień Krzywizny [mm] 1 800

Proporcje obrazu 21:9

Rozmiar gamutu barwowego
(porównanie, typ.)

99.5% AdobeRGB, 77.5% NTSC

Rozmiar plamki [mm] 0.2318

Jasność [cd/m²] 290

Kontrast 3000:1

Kąty widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)

Czas reakcji [ms] 4

Ilość kolorów [Mln] 16.77

Rozdzielczość

Rozdzielczość optymalna 3440 x 1440 przy 60 Hz

Możliwości podłączania

Cyfrowe 1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x HDMI 2.0

Parametry elektryczne

Pobór mocy [W] 30 (Tryb Eco 2); 50 (Tryb Eco 1); 70 (maks.)

Zasilanie zintegrowany zasilacz

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia podczes
pracy [°C]

+5 do +35

Wilgotność otoczenia podczas
pracy [%]

20 do 80

Wilgotność otoczenia podczas
przechowywania [%]

10 do 85

Ergonomia

Regulacja wysokości[mm] 130

Pochylenie ekranu w pionie [°] -5 to 30

Pochylenie ekranu w pionie /
Obrót ekranu w poziomie [°]

-170 do 170

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm] 808 x 419 x 230

Waga [kg] Z nóżkami: 10,5

Mocowanie VESA [mm] 100 x 100

Dodatkowe Funkcje
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Cechy Specjalne ControlSync®; Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności; Czujnik
obecności użytkownika przed monitorem; Kompansacja grubości ramki TitleComp; Możliwość budowy ścian
wideo TitleMatrix; Symulacja DICOM; Uniformity Control

Zarządzanie kablami tak

Funkcje regulacji Individual Adjust

Funkcje eko

Użyteczna powierzchnia [cale/cm] Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Inteligente system zarządzania energią

Materiały ekologiczne Instrukcje do pobrania w wersji elektronicznej

Normy ekologiczne Energy Star 7.0; TCO 7.0; Zgodność z RoHS

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu są przy © copyright 2017 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Wszelkie prawa zastrzeżone na rzecz ich właścicieli. Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania to nazwy własne marek i/lub zastrzeżonych znaków
towarowych odpowiednich producentów. Wszystkie specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadamiania. Zastrzega się możliwość
wystąpienia błędów i niekompletności danych. 23.03.2017
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