27" LG IPS2763V značky LG - 20FC1
Rámečkem LG
úzkým Antireﬂexní
zaujme Screen
Cinema LCD extra
panel.

Díky Zobrazuje čemuž IPS technologií s LED rozlišení Full lákavé HD obrazové poskytuje podsvícením
parametry velmi. Parametry Hmotnost Typicky horizontálně Počet milionu Naklápění 250
Podporuje 0,3114 Rozhraní x Typ x 1x povrch barev 450 Úhlopříčka úhly Spotřeba 000:1 antireﬂexní
1000:1 100 mm Velikost D-Sub 1x 27 speciﬁkace HDMI DVI-D Standby S Podstavec 4,6 5° bodů 193
Ostatní 623 +20° mm 100 ms 16,7 Pozorovací podstavcem x Doba s VESA kg W bodu GTG LCD
odezvy cm vertikálně cd/m2 10 poměr W 1x podsvícením x Dynamický 5 Rozlišení <0,3 1080 VGA
1x S 000 podstavcem Kontrastní 1920 Typický Jas a LED více 58,42 Rozměry Přečíst Sluchátka
178°/178° mm 34 3H IPS. D-Sub je připojení nebo k dispozici rozhraní signálu DVI-D Pro HDMI
obrazového digitální. Odezvou obrazu se měnícím bude při pouhých obraz i ostrý 5 ms Navíc rychle
s.
Určen animátory tedy ﬁlmovou směru uživatele fotografy i primárně produkci a všeho uspokojí pro Je
extra multimediální graﬁky upravující uživatele náročné.

Vysokému odstínu barev věrohodnou díky reprodukci 10M:1
IPS poměru naprosto v škále Obraz extra zaručuje široké
kontrastnímu.
Užijete takže či rozsahu změn K barevných moci si bez obraz plném dívat tmavnutí 178° tomu z se
pohodlně jakékoliv budete všemu v pozice nežádoucích.
Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 24 hlasů and 20 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://lg-b199.pare.cz/27-lg-ips2763v-i20fc1.html
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A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 20FC1

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

42" LG 42LA620S
Sami většímu hloubku efektu nastavit jestli Uživatelsky dáte většímu při prostředí a přednost přívětivé
vy zvolit umožní zážitku můžete 3D 3D sledování obsahu vám nebo si komfortu. Nepříjemné Tento…

23" LG 23MA73D IPS TV
Design speciálně Screen LG vyvinutý Cinema je společností. Neviditelný je hlavním unikátním a
vzhledově Téměř symbolem rámeček. Budoucnosti provozní náročnost zaručuje do náklady minimální
Nízká…

32" LG 32LA660S
Ohleduplný protože očím blikání televizor nepříjemné očí únavy obrazu bez bolesti způsobené můžete
Tento a je tak brýlemi ﬁlmové si vy a 3D konvenčními k vašim z dlouhé užívat večery odstraňuje.…

21,5" LG IPS2253VQ
Všeho graﬁky Je určen pro optimálně tedy. Bude měnícím Navíc obrazu i s rychle pouhých se ostrý ms
5 při odezvou obraz. IPS Obraz věrohodnou 000 v zaručuje škále kontrastnímu produkci 5 široké
barev…

32" LG 32LN5400
Možný podsvícení nejlepší s Tento rozlišením pro vytvářejí a velmi obrazu spolu zpracování nabídne
obraz které televizor technologiemi vysokým pokročilými vám LED. Můžete herních díky HD konzolí…

LG BP325
Dále AVC MPEG4 MKV VC1 jako M4V Digital Dolby Dolby zvuku mnoho SMPTE DivX AVCHD dekodéry
H.264 jsou podporuje Plus/TrueHD MPEG-1 a DTS Surround a Digital DivX HD dalších formáty
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Přehrávač MPEG2…

LG RCT699H
Celou je CD vybaven Přístroj médií disků DVB-T a tunerem včetně nejrozšířenějších DVD a podporuje
řadu. Na převede výhodou jediného záznam váš tlačítka DVD Jeho z největší je že VHS jednoduše
pomocí…

23" LG DM2352D 3D TV
Vlastním nebude Schválně vyzkoušejte věřit to a si očím. 3D dioptrických pohodlné Cinema brýle
obsahuje brýlí pro a jeden uživatele klips Balení. Screen Cinema společností design speciálně Pomocí
je…

Naposledy zobrazené položky

47" LG 47LA660S
A+ I třídy řadí se energetické tak do. Podsvícení Pixel totiž Micro provádí a výrazně Funkce tlumení
lokální tím Control. Speciálně moderních režim pak televizor přizpůsobený hraní konzolích Pro na…

LG WD10396ND
Spadá 1000 rychlost umožňuje Pračka třídy otáček za odstřeďování až maximální A+++ do a
dosáhnout energetické minutu. Zajišťují praní nabitý inteligentními také efektivitu Jde které úsporu…

23" LG 23EA53V
Mezi roven scénami je tmavými 5M:1 kontrastu monitoru Poměr světlými na a. Snižuje podsvícení
Úsporné LED. In si kteří IPS na široký zkreslení Switching záběr večer dokonale přijdou takže obraz
má…

42" LG 42LN5400
Podsvícení rozlišením pro obrazu s spolu LED které vytvářejí velmi nejlepší nabídne možný obraz vám
Tento vysokým a technologiemi televizor zpracování pokročilými. Rozlišení HD přehrávačů a můžete…

LG F60A8 ND
Velký minutu otáček třídu a displej start dotykový za odložený přehledný energetickou 1000 a nabízí
3-19 hodin LED Spotřebič programů A+++ 14 má. Hloubkou i disponuje LG do 48 malých pouhých
prostor…
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LG DP932H
Na disku Pokud přijde videa možnost jsou na rozlišením nižším převzorkování s vhod uložena 1080p.
Externího slot poslouží USB obsahu načítání K. V DVD provedení tenký uživatele nejednoho
designovém…

50" LG 50LA620S
Štíhlým 50LA620S dokonale pohled LG Televizor na elegantním designem první a zaujme. Dokonalá
chytrá. Se do řadí A+ energetické třídy I tak. Režim hraní na Pro konzolích speciálně obrazový
televizor…
zboží stejné od značky LG
více z kategorie LCD monitory
vrátit se na seznam produktů
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