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Mua màn hình AOC 
nhận ngay cặp vé CGV
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Specifications

Tính năng

Màn hình hơi cong, tạo ra 
trải nghiệm xem tự nhiên 
hơn

1800R

20 Levels

● If picture is too bright and wash out, adjust the level 
down to provide dark definition.

If picture is too dark to see the details clearly, adjust 
the level up to have a better view of the dark area.

●
Shadow Control Default 50 Shadow Control adjust to 80

Công nghệ FreeSyncTM

Công nghệ FreeSyncTM đem đến một trải nghiệm chơi game mượt mà ở 
mọi khung hình. Cuối cùng, bạn hoàn toàn có thể chấm dứt tình trạng hình 
ảnh bị xé, vỡ khiến trải nghiệm chơi game bị phá hỏng.

144Hz  
Với tốc độ khung hình lên tới 144Hz, ban sẽ nắm bắt mọi khoảnh khắc quan 
trọng với chuyển động cực mượt và không bị nhòe hình.

Game màu rộng 85% NTSC
Không còn hình ảnh buồn tẻ và kém sắc nét: giải phóng toàn bộ hình ảnh 
sắc nét, trung thực với WCG.

Shadow Control
Công nghệ Shadow Control từ AOC cho phép điều chỉnh nhanh hình ảnh 
trong trò chơi để cải thiện những mảng vùng quá tối hay quá sáng mà không 
làm ảnh hưởng đến các mảng còn lại của khung hình.

Chế độ Game
Chế độ Game từ AOC cho phép tùy chỉnh nhanh hình ảnh và cài đặt trò chơi.

Game Colour
Với công nghệ Game Colour từ AOC, điều chỉnh màu sắc và mức xám với 
20 cấp độ khác nhau, đem lại trải nghiệm chơi game tốt hơn.

Flicker Free
Không còn hiện tượng nhấp nháy khó chịu khi bạn điều chỉnh độ sáng với 
công nghệ được tích hợp Flicker Free từ AOC.

Giảm ánh sáng xanh
Giảm ánh sáng xanh gây hại mắt với công nghệ Low-Blue từ AOC.

Ánh sáng
Hiệu ứng ánh sáng trên mặt sau màn hình có thể thay đổi thành màu đỏ, 
xanh lá cây hoặc xanh dương để phù hợp với khung cảnh game hoặc 
màu sắc của đội tại các sự kiện game.

Screen Size

Pixel Pitch 

Display Area 

Brightness 

Contrast Ratio  

Smart Response

 Viewing Angle

Scan Frequency 

Recommended Resolution

Display Colours

Input Signal

Power Supply

Power Consumption

Speakers

Safety & Regulations

Wall-Mount

Cabinet Colour

Mechanical Function

W×H×D (w/base) mm

W×H×D (package) mm

Weight (Net /Gross) kg

31.5"

0.3637 (H) x 0.36375 (V) mm 

698.4 (H) x 392.85 (V) mm 

250 cd/m²

3000:1 (Typical)

4ms (GtG)

178°(H)/178°(V)

DP & HDMI 1.4: 30~160KHz (H) / 48~146Hz (V) 
DVI Dual-Link: 30~160KHz (H) / 50~146Hz (V) 

VGA: 30~83KHz (H) / 50~76Hz (V) 

 1920 x 1080 @144Hz

16.7 M

 VGA x 1, DVI-Dual x 1, HDMI1.4 x 1, DP1.2 x 1

20V dc,2.25A

45W

N/A

CE, RCM, VCCI, KCC / KC, BSMI, 
E-standby, J-Moss, MEPS 

100 x 100mm

Black & Red

Tilt: -5.5°~23.5°, Pivot: N/A, 

721 x 530 x 243

838 x 635 x 240 
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