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G-sync Compatible certified tear-free gaming

LOL-dialed picture quality enhancement

Incredible 170Hz Refresh Rate And 1ms Response Time

Fast IPS Technology
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AG275QXLTên sản phẩm

27" (IPS)

0.2331 (H) × 0.2331 (V)

596.736 (H) × 335.664 (V)

350 cd/m²

1000 : 1 (Typical)   80 Million : 1 (DCR)

1ms (GtG)  

178° (H) / 178° (V) (CR > 10)

NTSC 106% (CIE1976) / sRGB 104% (CIE1931) / 

DCI-P3 97% (CIE1976)

Delta E < 2

2560 × 1440 @ 170Hz(OC) – DisplayPort1.4 

2560 × 1440 @ 165Hz – DisplayPort1.4 

2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 

1.07 Billion

HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2

HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2

USB 3.2 Gen1 × 4 / mini USB (for key pad) × 1

100 - 240V～1.5A, 50 / 60Hz

39W

5W × 2 

Earphone (combine with microphone) × 1

Microphone In & out × 1

100mm x 100mm

Height: 130mm, Swivel: -170° ~ 170°, 

Pivot: -90° ~ 90°, Tilt: -5° ~ 23°

365.7 (H) × 613.4 (W) × 50.3 (D)

423.6~553.6 (H) × 613.4 (W) × 249 (D)

520 (H) ×  720 (W) × 322(D)

4.6

7.84

13.32

Black & Gold

CE / FCC / BSMI / KC / KCC / e-Standby

Tấm nền

Kích thước đường chéo (mm)

Góc nhìn hiệu quả (mm)

Độ sáng (typical)

Độ tương phản

Tốc độ phản hồi

Góc nhìn

Gam màu

Độ chính xác màu

Độ phân giải tối ưu

Màu hiển thị

Cổng vào

HDCP version

Cổng USB

Nguồn Điện

Nguồn điện tiêu thụ (typical)

Loa

Tai nghe

Treo tường

Chân đế điều chỉnh

Sản phẩm không kèm chân đế (mm)

Sản phẩm kèm chân đế (mm)

Bao bì (mm)

Sản phẩm không kèm chân đế (kg)

Sản phẩm kèm chân đế (kg)

Sản phẩm kèm bao bì (kg)

Màu sắc

Chứng nhận

Chất lượng hình ảnh xuất sắc khiến các 
champions trở nên sống động hơn.

Liên Minh Huyền Thoại được biến đến là tựa game chiến thuật có lối chơi đồng đợi. Người chơi có 
thể thoải mái thưởng thức hình ảnh rõ nét và bao quát tất cả các đường với độ phân giải QHD (2560 
x 1440), VESA DisplayHDR400. Tấm nền IPS sẽ đem đến hình ảnh hiển thị hoàn hảo và chân thực.

Trải nghiệm mượt mà, không có độ trễ

Trên con đường leo đến đỉnh bảng xếp hạng thách đấu, không có gì có thể làm gián đoạn trải nghiệm 
chơi game của bạn. Chiếc màn hình phiên bản Liên Minh Huyền Thoại này được trang bị những công 
nghệ tiên tiến nhất như tần số quét 170Hz và tốc độ phản hồi 1ms. Khả năng tương thích G-Sync tăng 
phần trải nghiệm mượt mà khi chơi game.

Nâng tầm hình ảnh trong tựa game Liên 
Minh Huyền Thoại

Thống trị trận đấu với Fast IPS

Màn hình AG275QXL được tích hợp "LOL Mode" giúp game thủ có thể tận hưởng tựa game ở một 
đẳng cấp khác. Tính năng này là một chế độ hiển thị được thiết lập sẵn để tối ưu hóa hình ảnh cho 
tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Tính năng này được đồng phát triển bởi những nhà sáng thiết kế 
hình ảnh chuyên nghiệp từ Riot Games.

Công nghệ Fast IPS giúp bạn chiến thắng với tốc độ nhanh hơn 4 lần so với IPS thông thường. Công 
nghệ này đảm bảo thời gian phản hồi 1ms (GTG) và chất lượng hình ảnh ấn tượng, giúp nâng tầm 
trình độ của người chơi!

Hiệu ứng ánh sáng đồng bộ với các sự kiện diễn 
ra trong game tăng phần phấn khích
Hiệu ứng ánh sáng đồng bộ với các sự kiện diễn 

ra trong game tăng phần phấn khích
Hòa mình vào trò chơi và thực sự trải nghiệm từng diễn biến trong tựa game Liên 
Minh Huyền Thoại! Chiếc màn hình AOC này tự đồng đồng bộ hóa với tựa game 
và ánh sáng hiển thị theo từng sự kiện trong game. Các cuộc giao tranh sẽ trở nên 
phấn khích hơn. Chiến thăng chưa bao giờ sung sướng như này!

Đậm chất Liên Minh Huyền ThoạiĐậm chất Liên Minh Huyền Thoại
Chiếc màn hình AOC này mang đậm dấu ấn Liên Minh Huyền Thoại. Hình nền khởi 
động và hình chờ đều mang đậm nét của tựa game MOBA này. Một chiếc điều 
khiển giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi chế độ hình ảnh và tinh chỉnh tính năng. 
(Người dùng cần tải và cài đặt G-Menu[2] để có thể sử dụng Light FX cho tựa game 
Liên Minh Huyền Thoại)
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Công nghệ FreeSync PremiumCông nghệ FreeSync Premium
Xé hình và giật hình không chỉ làm ảnh hưởng tới trò chơi, nó còn làm ảnh hưởng 
tới cuộc vui của bạn. Công nghệ AMD FreeSync Premium sẽ đồng bộ hóa tốc độ 
xử lý của card màn hình và màn hình, giúp xóa bỏ tình trạng xé hình. Công nghệ 
này sẽ hỗ trợ tốt cho các màn hình có tần số quét lớn hơn 120Hz.[1]

G-MENU

Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
[2]*Để tải phần mềm G-Menu, hãy truy cập Support/Softwar qua website https://vn.aoc.com

LOL MODE

[1]*AG275QXL has been upgraded to AMD Freesync Premium & G-Sync Compatible version since 
June.23.2022 (manufactured date)


