
27V5/BK Màn hình IPS 27"

Một chiếc màn hình
cho mọi việc

• Tấm nền IPS góc nhìn rộng

• Công nghệ Adaptive Sync

• Thiết kế 3 cạnh không viền



Tính năng

Thông số kĩ thuật

NTSC 88% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) 

27V5/BK
27" (IPS)

357.9 (H) × 614.6 (W) × 38.0 (D)

0.3114 (H) × 0.3114 (V)

597.89 (H) × 336.31 (V)

250 cd/m²

4ms (GtG)

178° (H) / 178° (V) (CR > 10)

1920 × 1080 @ 75Hz – DisplayPort,  HDMI

16.7 Million

HDMI 1.4 × 1 / DisplayPort 1.2 × 1 

HDMI :1.4 / DisplayPort :1.4

no

19VDC, 1.31A

16W

no

 Earphone × 1

 100mm × 100mm

Height: 130mm, Pivot:-90° ~ 90°, 
Swivel: -30°~ 30°, Tilt: -5° ~ 23°

388.0 ~518.0 (H) × 614.6 (W) × 200 (D)

558 (H) × 710 (W) × 160 (D)

3.42

5.23

7.38

Black

CE / FCC

1000 : 1 (typical)  20 Million : 1(DCR)

Kết nối với các thiết bị ngoại vi

Giải pháp chống xé hình toàn cầu
Khi chơi game, game thủ có quyền được thưởng thức một trải nghiệm 
không giật hay vỡ hình. Hình ảnh mượt mà, tốc độ khung hình ổn định 
là những gì công nghệ Adaptive Sync đem lại, tốc độ phản hồi nhanh 
hơn và tần số quét cao hơn!

Được thiết kế để đem lại góc nhìn rộng
Màn hình IPS đem lại góc nhìn 178/178 và hình ảnh, màu sắc trung 
thực từ mọi góc nhìn. Bạn  có thể xem bảng tính hoặc thưởng thức 
những bộ phim vào cuối tuần từ mọi góc độ mà không bị sai lệch màu 
sắc.

Tầm nhìn rộng và rõ hơn
Vượt qua mọi giới hạn với thiết kế ba cạnh tràn viền từ AOC. Chiếc 
màn hình tràn viền này sẽ đem lại góc làm việc ấn tượng. Khi sử dụng 
thiết lập đa màn hình, nó sẽ đem lại sự rộng lớn, trải nghiệm liền mạch 
nhất quán. Cuốn hút, lịch lãm và hiệu quả. Đã đến lúc bạn vượt qua 
những rào cản!

Điều chỉnh màn hình dễ dàng
Chân đế có khả năng nghiêng, xoay,quay và điều chỉnh độ cao sẽ 
đem lại sự tiện lợi khi sử dụng.

Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Giảm ánh sáng xanh có hại cho mắt
AOC Low Blue Mode sẽ đem lại trải nghiệm sử dụng an toàn hơn mà 
không ảnh hưởng đến màu sắc tự nhiên của màn hình.

Bảo vệ mắt khỏi nhấp nháy màn hình
Công nghệ Flicker-Free sẽ giảm nhấp nháy màn hình, đem lại trải 
nghiệm dùng an toàn. Màn hình LED thông thường điều chỉnh độ 
sáng bằng cách sử dụng PWM (Pulse Width Modulation), điều này 
gây nhấp nháy màn hình và ảnh hưởng tới sức khỏe đôi mắt nếu dùng 
trong một thời gian dài. Công nghệ Flicker-Free từ AOC sử dụng hệ 
thống đèn nền DC (Direct Current) đem lại trải nghiệm an toàn và 
thoải mái hơn, giảm thiểu việc mỏi mắt khi sử dụng.

Chiếc màn hình này đem lại các kết nối đa dạng, với cổng kết nối HDMI 
và DisplayPort, màn hình này có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của các 
chuyên gia hay những công việc thông thường. HDMI giúp truyền tải 
hình ảnh, âm thanh và dữ liễu kĩ thuật số với tốc độ nhanh, độ phân giải 
cao, hỗ trợ nhiều thiết bị điện tử như máy chơi game console và PC. 
Cổng DisplayPort cho phép kết nối thiết bị nhanh chóng, truyền tải hình 
ảnh độ phân giải cao, tốc độ phản hồi nhanh.

Tai nghe

Treo tường
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Tên sản phẩm

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 phân giải tối ưu

Màu hiển thị

HDCP version

Cổng USB

Nguồn Điện

Nguồn điện tiêu thụ (typical)

Loa

Sản phẩm không kèm chân đế (mm)

Chân đế điều chỉnh

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

Cổng vào


