TEST: MONITORY Z 27-CALOWYM EKRANEM
WWW.KOMPUTERSWIAT.PL’2018
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Acer

CB271Hbmidr
Cena: 900 zł

Full HD

HL274HPB
Cena: 700 zł

Superszybki czas reakcji,
obszerny zakres ustawienia
Zależny od kąta widzenia,
skromne wyposażenie

Jak dobra jest jakość obrazu?

60% Pod właściwym kątem dobra
jakość obrazu

Wierność kolorów / odchyłka przy odcieniach szarości / odtwarzanie bieli
(temperatura barwowa)
Maksymalna jasność / wartość czerni / uśredniony kontrast

Gęstość pikseli w stosunku do wielkości ekranu (liczba pikseli na cal)

Szybkość budowy obrazu

Czas reakcji matrycy (przeciętny / maksymalny)

Jak dobre są obsługa i ustawienia monitora?

Drukowana instrukcja obsługi
Możliwości ustawień na urządzeniu / obsługa (subiektywne zdanie testujących)
Możliwości ustawień w menu / obsługa (subiektywne zdanie testujących)
Zakres regulacji położenia / przygotowanie do mocowania na ścianie /
waga: monitor / waga: zasilacz
Wejścia monitora
Dostarczone w komplecie kable
Wyjścia monitora
Hub USB (łącze dla monitora / łącza dla urządzeń dodatkowych / funkcja ładowania /
USB Power Delivery)
Łącza dodatkowe
Wbudowane komponenty multimedialne: głośnik / mikrofon / kamera internetowa
Funkcje obrazu (obraz w obrazie / obraz obok obrazu)

Koszty eksploatacji urządzenia

w odtwarzaniu kolorów

15% Ubogie wyposażenie

2,6 Ubogie wyposażenie
4,1 trochę mało (HDMI, DVI, VGA)
5,2 VGA, kabel audio
1,0 brak
1,0 brak

trochę mało (HDMI, DVI, VGA)
DVI, VGA, kabel audio
brak
brak
wejście audio
brak / brak / brak
nie / nie

5%

1,6
1,0
1,0
5,8

Po wyłączeniu jest naprawdę
wyłączony

Zużycie energii podczas pracy / w trybie stand-by / przy wyłączonym urządzeniu

jakość

5,0 Wyjątkowa precyzja

5,1 bardzo wysoka (99,0%) / niska
(3,6%) / naturalne (7218 K)
5,5 trochę niska (282 cd/m²) / bardzo
niska (0,27 cd/m²) / wysoki (957:1)
5,3 niska (8,61%)
4,5 trochę wysoka / bardzo niska
4,1 wysoka (trochę zależna od kąta
patrzenia)
4,0 trochę niska (81,6 dpi)
10% Czas reakcji matrycy bardzo krótki 6,0 Czas reakcji matrycy bardzo krótki
6,0 bardzo krótki (5,1 ms / 7,8 ms)
bardzo krótki (4,2 ms / 6,3 ms)
4,9 Mało możliwości ustawiania
10% Szeroki zakres ustawień
tylko instrukcja skrócona
2,5 tylko instrukcja skrócona
4,8 bardzo obszerne / trochę niewygodna
obszerne / trochę niewygodna
trochę uciążliwe / trochę niewygodna 4,2 uciążliwe / niewygodna
5,6 bardzo mało (pochylenie) / tak (vesa
bardzo dużo (pochylenie, wysokość,
pivot, obrót) / tak (vesa 100 x 100 mm) /
100 x 100 mm) / niska (5,4 kg) /
wysoka (8,1 kg) / bardzo niska (0,17 kg)
bardzo niska (0,17 kg)

Maksymalna odchyłka jasności na całym ekranie
Połyskliwość powierzchni ekranu / ramki ekranu
Jakość obrazu: test wizualny na wejściu cyfrowym

Jak dobre jest wyposażenie?

Wyświetlacz: TN, 27,0 cali / 68,5 cm
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Wymiary: 64,0 x 46,1 x 20,9 cm

wysoka (94,9%) / niska (4,0%) /
bardzo naturalne (6468 K)
wysoka (350 cd/m²) / bardzo niska
(0,37 cd/m²) / wysoki (1152:1)
niska (5,91%)
trochę wysoka / bardzo niska
trochę niska (przeszkadzająca
zależność od kąta patrzenia)
trochę niska (81,6 dpi)

bardzo niskie (20,2 W / 0,22 W / 0 W)

słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
nie / nie

Zużywa mało energii

5,8 niskie (27,8 W / 0,26 W / 0,26 W)

bardzo dobra 4,8

100%

3

272B7QPJEB
Cena: 1600 zł

Cena: 1000 zł

Najlepsza jakość obrazu
w Full HD
Mało możliwości ustawiania,
ubogie wyposażenie
Wyświetlacz: TN, 26,9 cala / 68,4 cm
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Wymiary: 64,0 x 22,8 x 44,5 cm

5

Philips

273V7QJAB
Cena: 690 zł

6

AOC

I2790VQ

Cena: 780 zł

Jakość obrazu mniej zależna
od kąta patrzenia
Brak cyfrowego kabla
sygnałowego w komplecie

Mała zależność od kąta
patrzenia, bardzo ekonomiczny
Trochę powolny czas reakcji
matrycy

Wyświetlacz: IPS, 27,0 cali / 68,6 cm
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Wymiary: 61,2 x 45,3 x 22,7 cm

Wyświetlacz: IPS, 27,0 cali / 68,6 cm
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Wymiary: 61,0 x 45,1 x 19,8 cm

5,0 Bardzo mocny obraz

5,1

Trochę ciemny obraz

5,0 Najlepszy monitor w teście

5,5 wysoka (95,3%) / bardzo niska
(1,9%) / naturalne (7223 K)
4,8 trochę niska (287 cd/m²) / bardzo niska
(0,19 cd/m²) / bardzo wysoki (1343:1)
4,7 niska (6,81%)
4,5 trochę wysoka / bardzo niska
5,3 bardzo wysoka (bardzo dobry obraz,
minimalnie nieostry)
4,0 trochę niska (81,9 dpi)
5,9 Krótki czas reakcji matrycy
5,9 krótki (11,1 ms / 19,4 ms)

5,3

wysoka (97,1%) / niska (5,2%) /
bardzo naturalne (6317 K)
trochę niska (263 cd/m²) / bardzo
niska (0,22 cd/m²) / wysoki (1067:1)
niska (8,02%)
trochę wysoka / bardzo niska
bardzo wysoka (lekko nieostry)

5,2 wysoka (95,2%) / niska (4,7%) /
naturalne (7116 K)
4,6 trochę niska (267 cd/m²) / bardzo
niska (0,21 cd/m²) / wysoki (1115:1)
4,8 trochę wysoka (11,47%)
4,5 trochę wysoka / bardzo niska
5,6 bardzo wysoka (bardzo dobry obraz,
minimalnie nieostry)
4,0 trochę niska (81,6 dpi)

3,3 Mało możliwości ustawiania
2,5 tylko instrukcja skrócona
5,0 trochę ograniczone / trochę niewygodna
3,4 trochę uciążliwe / trochę niewygodna
2,3 bardzo mało (pochylenie) / tak (vesa
100 x 100 mm) / niska (4,8 kg) /
bardzo niska (0,17 kg)
2,8 Ubogie wyposażenie
4,1 dużo (DP, 2x HDMI, VGA)
2,0 DP, VGA, kabel audio
1,0 brak
1,0 brak

1

Samsung

S27H850

Cena: 730 zł

Cena: 1830 zł

WQHD

4,9
5,1
4,5
5,5

4,0
4,8
4,8

3,3
2,5
4,2
4,4
2,4

3,3

wizualnym

Wysoka jakość obrazu

Wyświetlacz: TN, 26,9 cala / 68,4 cm
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Wymiary: 64,0 x 45,8 x 20,2 cm
4,9 Pod właściwym kątem dobra

jakość obrazu

5,0 wysoka (92,9%) / bardzo niska
(2,5%) / bardzo naturalne (6472 K)
4,6 bardzo wysoka (354 cd/m²) / niska
(0,50 cd/m²) / wysoki (1090:1)
4,0 niska (8,80%)
4,5 trochę wysoka / niska
5,8 wysoka (wyraźnie zależna od kąta
patrzenia)
trochę niska (81,6 dpi)
4,0 trochę niska (81,9 dpi)
Trochę długi czas reakcji matrycy 4,4 Trochę długi czas reakcji matrycy 4,5 Krótki czas reakcji matrycy
4,5 krótki (7,2 ms / 18,0 ms)
trochę długi (13,7 ms / 21,1 ms)
4,4 trochę długi (13,3 ms / 20,9 ms)

Mało możliwości ustawiania

3,2 Mało możliwości ustawiania
2,0 brak
5,0 obszerne / wygodna
3,2 niemożliwe / trochę niewygodna
2,4 bardzo mało (pochylenie) / tak (vesa
100 x 100 mm) / niska (4,5 kg) /
bardzo niska (0,189 kg)
2,8 Ubogie wyposażenie
4,1 trochę mało (DP, HDMI, VGA)
2,0 HDMI, VGA, kabel audio
1,0 brak
1,0 brak

po angielsku
bardzo obszerne / trochę niewygodna
uciążliwe / trochę niewygodna
bardzo mało (pochylenie) / tak (vesa
100 x 100 mm) / niska (4,5 kg) /
bardzo niska (0,168 kg)

Ubogie wyposażenie

3,0 Mało możliwości ustawiania
1,0 tylko instrukcja skrócona
5,0 ograniczone / niewygodna
2,4 bardzo uciążliwe / niewygodna
2,4 bardzo mało (pochylenie) / tak (vesa
100 x 100 mm) / niska (4,85 kg) /
bardzo niska (0,24 kg)
3,3 Bardzo skromne
4,1 mało (HDMI, VGA)
5,2 HDMI
1,0 brak
1,0 brak

słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
nie / nie

Zużywa mało energii

1,6
4,7
1,0
5,5

5,4 niskie (24,8 W / 0,22 W / 0,22 W)

5,5

bardzo niskie (19,2 W / 0,20 W / 0,20 W) 5,6 bardzo niskie (18,6 W / 0,29 W / 0,29 W) 5,5 niskie (26,6 W / 0,20 W / 0,20 W)

wejście audio
jest / brak / brak
nie / nie

bardzo dobra 4,6

5

Viewsonic
VG2719-2K
Cena: 1400 zł

Asus

PB277Q

Cena: 1300 zł

6/2018

Wyjątkowo oszczędny

U2777PQU

Cena: 980 zł

Cena: 2100 zł

5,4
4,7
1,0
5,5

brak
brak / brak / brak
nie / nie

PB287Q

Cena: 1800 zł

Szczególnie wysoka jakość obrazu,
bardzo krótki czas reakcji matrycy
Bez wbudowanego
huba USB
Wyświetlacz: TN, 26,9 cala / 68,4 cm
Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli
Wymiary: 62,1 x 42,7 x 21,7 cm

5,0 Wysoka jakość obrazu

5,4 Wysoka jakość obrazu

5,4

5,1 wysoka (97,3%) / niska (4,8%) /
bardzo naturalne (6899 K)
5,4 bardzo wysoka (396 cd/m²) / bardzo niska
(0,34 cd/m²) / bardzo wysoki (1205:1)
4,6 niska (6,66%)
4,4 wysoka / trochę wysoka
4,6 bardzo wysoka (jasny obraz)

5,3 wysoka (95,0%) / bardzo niska
(1,8%) / naturalne (5830 K)
5,9 bardzo wysoka (412 cd/m²) / niska
(0,43 cd/m²) / trochę niski (852:1)
5,1 niska (6,36%)
2,9 trochę wysoka / bardzo niska
6,0 bardzo wysoka (bardzo dobry obraz,
trochę zależny od kąta patrzenia)
5,0 wysoka (109,2 dpi)
5,4 Czas reakcji matrycy bardzo krótki
5,4 bardzo krótki (5,0 ms / 8,0 ms)

5,3

4,0 wysoka (109,2 dpi)

5,3 Krótki czas reakcji matrycy
5,3 krótki (8,7 ms / 12,5 ms)

5,8
5,2
4,5
5,6

5,0
5,9
5,9
Dobry zakres regulacji położenia 4,6
tylko instrukcja skrócona
2,5
trochę ograniczone / wygodna
4,2
4,6
trochę uciążliwe / wygodna
dużo (pochylenie, wysokość, pivot) / tak 5,0
(vesa 100 x 100 mm) / trochę wysoka
(7,2 kg) / bardzo niska (0,19 kg)

2,6 Szeroki zakres ustawień
2,5 tylko instrukcja skrócona
3,4 ograniczone / wygodna
2,4 bardzo uciążliwe / wygodna
2,4 bardzo dużo (pochylenie, wysokość,
pivot, obrót) / tak (vesa 100 x 100 mm)
/ wysoka (8 kg) / bardzo niska (0,17 kg)

4,4
2,5
4,0
3,0

2,2 Z USB-C
3,1 dużo (DP, HDMI, USB-C)
4,7 DP, HDMI, USB Typ C
1,0 są (1 DP)
1,0 tak (typ C / 3 typ A / tak / tak)

4,8
4,8
6,0
6,0
5,4

Dużo wejść obrazu

dużo (DP, HDMI, DVI, VGA)
DP, HDMI, VGA, kabel audio
brak
brak

5,0
5,3
1,0
1,0

4,7
1,0
6,0
5,0

słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
tak / tak

5,4
4,7
6,0
5,0

słuchawki
brak / brak / brak
tak / tak

Wymaga nieco więcej energii

5,5 niskie (40,8 W / 0,30 W / 0,30 W)

dobra 4,4

3

Asus

Wyświetlacz: PLS, 26,9 cala / 68,4 cm
Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli
Wymiary: 61,0 x 40,4 x 23,6 cm

1,0
1,0
1,0
5,5

Zużywa mało energii

bardzo dobra 4,5

2

AOC

HQ272PPB

Wyjątkowo oszczędny

bardzo dobra 4,5

1

Hannspree

słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
nie / nie

5,4
4,7
1,0
5,6

Szczególnie wysoka jakość
obrazu, USB-C
Brak wbudowanych
głośników

Mały zakres regulacji położenia,
bardzo ubogie wyposażenie

trochę mało (DP, mini DP, VGA)
VGA, kabel audio
brak
brak

5,4
4,7
1,0
5,4

2

Samsung

S27E330H

5,0
5,2
1,0
1,0

bardzo dobra 4,6

4

Philips

VP278QG

6/2018

Bardzo szybki czas reakcji
matrycy, wysoka jakość obrazu
Brak cyfrowego kabla
sygnałowego w komplecie

Wyświetlacz: TN, 27,0 cali / 68,5 cm
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Wymiary: 61,1 x 41,2 x 23,6 cm

4

Asus

6/2018

6/2018

podsumowanie
wyników testu

3

Hannspree

288P6LJEB
Cena: 1500 zł

3,9

Wymaga nieco więcej energii

5,0 niskie (39,4 W / 0,32 W / 0,32 W)

bardzo dobra 5,2

4

Philips

5,6

bardzo dobra 5,1

5

HP

EliteDisplay S270n
Cena: 2610 zł

5,0

Iiyama

ProLite B2875UHSU
Cena: 1660 zł

4k

6/2018

6/2018

podsumowanie
wyników testu

Jak dobra jest jakość obrazu?
Wierność kolorów / odchyłka przy odcieniach szarości / odtwarzanie bieli
(temperatura barwowa)
Maksymalna jasność / wartość czerni / uśredniony kontrast

Najlepsza jakość obrazu
wśród WQHD
Wyraźnie odbija
światło

Wysoka jakość obrazu,
szeroki zakres ustawień
Brak wbudowanego
huba USB

Wyświetlacz: IPS, 27,0 cali / 68,5 cm
Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli
Wymiary: 61,4 x 44,5 x 25,8 cm

Wyświetlacz: IPS, 26,9 cala / 68,3 cm
Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli
Wymiary: 62,0 x 53,4 x 24,5 cm

60% Jakość obrazu na najwyższym
poziomie

5,5 Trochę ciemny obraz, poza tym

5,3

5,6 bardzo wysoka (97,8%) / bardzo niska
(1,7%) / bardzo naturalne (6369 K)
5,8 trochę niska (285 cd/m²) / bardzo
niska (0,26 cd/m²) / wysoki (1048:1)
4,6 niska (6,29%)
3,1 niska / bardzo niska
6,0 bardzo wysoka (bardzo dobry obraz,
minimalnie zależny od kąta patrzenia)
5,0 wysoka (109,2 dpi)
4,6 Krótki czas reakcji matrycy
4,6 krótki (12,7 ms / 19,8 ms)
4,7 Szeroki zakres ustawień
2,5 tylko instrukcja skrócona
4,0 trochę ograniczone / trochę niewygodna
4,4 trochę uciążliwe / trochę niewygodna
5,6 bardzo dużo (pochylenie, wysokość, pivot,
obrót) / tak (vesa 100 x 100 mm) / trochę
wysoka (6,8 kg) / bardzo niska (0,17 kg)

5,7

wysoka (96,9%) / bardzo niska (1,1%) /
bardzo naturalne (6251 K)
bardzo wysoka (410 cd/m²) / niska
(0,39 cd/m²) / wysoki (977:1)
niska (8,81%)
wysoka / niska
bardzo wysoka (jasny obraz)

Maksymalna odchyłka jasności na całym ekranie
Połyskliwość powierzchni ekranu / ramki ekranu
Jakość obrazu: test wizualny na wejściu cyfrowym
Gęstość pikseli w stosunku do wielkości ekranu (liczba pikseli na cal)

wysoka (108,8 dpi)

Szybkość budowy obrazu

10% Krótki czas reakcji matrycy

Jak dobre są obsługa i ustawienia monitora?

10% Szeroki zakres ustawień

Czas reakcji matrycy (przeciętny / maksymalny)
Drukowana instrukcja obsługi
Możliwości ustawień na urządzeniu / obsługa (subiektywne zdanie testujących)
Możliwości ustawień w menu / obsługa (subiektywne zdanie testujących)
Zakres regulacji położenia / przygotowanie do mocowania na ścianie /
waga: monitor / waga: zasilacz

Jak dobre jest wyposażenie?

Wejścia monitora
Dostarczone w komplecie kable
Wyjścia monitora
Hub USB (łącze dla monitora / łącza dla urządzeń dodatkowych / funkcja ładowania /
USB Power Delivery)
Łącza dodatkowe
Wbudowane komponenty multimedialne: głośnik / mikrofon / kamera internetowa
Funkcje obrazu (obraz w obrazie / obraz obok obrazu)

Koszty eksploatacji urządzenia

krótki (12,6 ms / 20,8 ms)

tylko instrukcja skrócona
trochę ograniczone / trochę niewygodna
trochę uciążliwe / trochę niewygodna
bardzo dużo (pochylenie, wysokość, pivot,
obrót) / tak (vesa 100 x 100 mm) / wysoka
(7,8 kg) / bardzo niska (0,17 kg)

15% Z USB-Hub

trochę mało (DP, HDMI, VGA)
DP, HDMI, VGA, kabel audio
brak
tak (typ B / 2 typ A / tak / nie)
słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
nie / nie

5%

Zużycie energii podczas pracy / w trybie stand-by / przy wyłączonym urządzeniu

jakość

100%

na najwyższym poziomie

4,1 Skromne wyposażenie
4,1 dużo (DP, 2x HDMI)
5,3 HDMI, kabel audio
1,0 brak
3,8 brak
słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
nie / nie

Dużo sygnałowych
wejść obrazu
Mały zakres regulacji położenia,
brak wbudowanego huba USB

4,8
5,2
4,8
5,7

Trochę ciemny, poza tym dobry 4,9
obraz

Trochę ciemny obraz, poza tym 5,2 Pod właściwym kątem obraz
na najwyższym poziomie
na najwyższym poziomie

wysoka (95,5%) / niska (3,0%) /
bardzo naturalne (6858 K)
trochę niska (262 cd/m²) / bardzo
niska (0,20 cd/m²) / wysoki (1160:1)
trochę wysoka (13,12%)
wysoka / bardzo niska
bardzo wysoka (jasny obraz)

2,5
4,0
4,4

tylko instrukcja skrócona
bardzo obszerne / trochę niewygodna
uciążliwe / trochę niewygodna
bardzo mało (pochylenie) / tak (vesa
100 x 100 mm) / niska (5,1 kg) /
bardzo niska (0,17 kg)

Krótki czas reakcji matrycy
krótki (11,1 ms / 18,5 ms)

Mało możliwości ustawiania

Bardzo dużo wejść obrazu

5,3
4,6

3,6
3,2
5,9

wysoka (96,5%) / niska (3,1%) /
naturalne (7265 K)
trochę niska (288 cd/m²) / bardzo
niska (0,26 cd/m²) / wysoki (967:1)
niska (7,18%)
wysoka / bardzo wysoka
bardzo wysoka (jasny obraz)

5,0
4,8
4,8

bardzo wysoka (162,6 dpi)

3,3
2,5

Szeroki zakres ustawień

5,0

3,6
2,3

3,7

Pomimo 4K naprawdę szybki
krótki (9,1 ms / 13,6 ms)

brak
bardzo obszerne / trochę niewygodna
bardzo uciążliwe / trochę niewygodna
bardzo dużo (pochylenie, wysokość, pivot,
obrót) / tak (vesa 100 x 100 mm) / trochę
wysoka (7,3 kg) / bardzo niska (0,17 Kg)

Z hubem USB

Wyświetlacz: TN, 28,0 cali / 71,1 cm
Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli
Wymiary: 66,0 x 41,2 x 21,9 cm
5,3 wysoka (96,7%) / bardzo niska
(2,7%) / bardzo naturalne (6527 K)
4,9 wysoka (329 cd/m²) / bardzo niska
(0,31 cd/m²) / wysoki (927:1)
5,0 niska (7,69%)
2,5 wysoka / bardzo niska
6,0 wysoka (bardzo dobry obraz, trochę
zależny od kąta patrzenia)
6,0 bardzo wysoka (157,4 dpi)
5,3 Pomimo 4K naprawdę szybki
5,3 krótki (7,8 ms / 19,3 ms)
4,5 Dobry zakres regulacji położenia
1,0 tylko instrukcja skrócona
5,0 mocno ograniczone / trochę niewygodna
2,6 trochę uciążliwe / trochę niewygodna
5,6 dużo (pochylenie, wysokość, pivot) /
tak (vesa 100 x 100 mm) / wysoka
(7,85 kg) / bardzo niska (0,19 kg)
4,7 Dużo wejść obrazu
5,0 dużo (DP, 2x HDMI)
5,1 DP, HDMI, kabel audio
1,0 brak
3,9 brak

5,3
5,5
5,3
4,9

3,2
5,4
5,9
5,2
5,2

4,2
2,5
3,0
4,4
5,0

3,9

bardzo dużo (DP, mini DP, HDMI)
HDMI
brak
brak

5,7
5,2
1,0
1,0

dużo (DP, HDMI, DVI, VGA)
DP, DVI, kabel audio, USB
brak
tak (typ B / 4x typ A / tak / nie)

słuchawki
jest / brak / brak
nie / nie

słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
tak / tak

Zużywa mało energii

4,7
4,7
1,0
5,1

Zużywa mało energii

5,4
4,7
6,0
5,5

Zużywa mało energii

5,4
4,7
6,0
5,2

niskie (30,8 W / 0,35 W / 0,35 W)

5,1

niskie (37,6 W / 0,10 W / 0 W)

5,5 niskie (37,6 W / 0,22 W / 0,22 W)

5,2

Najoszczędniejszy WQHD

Zużywa mało energii

5,4
4,7
1,0
5,2

bardzo niskie (25,4 W / 0,06 W / 0 W)

5,8 niskie (32,9 W / 0,26 W / 0,26 W)

5,2

bardzo dobra 4,6

bardzo dobra 4,6

bardzo dobra 5,1
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słuchawki, wejście audio
jest / brak / brak
tak / tak

Wysoka jakość obrazu, dużo
sygnałowych wejść obrazu
Trochę zależny od kąta
patrzenia
Wyświetlacz: TN, 28,0 cali / 71,1 cm
Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli
Wymiary: 65,7 x 42,8 x 28,0 cm

4,8
5,2
1,0
1,0

5,4
4,7
1,0
5,8

bardzo dobra 5,1

Wyświetlacz: IPS, 27,1 cala / 68,9 cm
Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli
Wymiary: 61,2 x 41,0 x 19,3 cm

wysoka (109,2 dpi)

3,5

Wysoka jakość obrazu, dużo
sygnałowych wejść obrazu
Brak wbudowanego huba USB

Wyświetlacz: TN, 26,9 cala / 68,3 cm
Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli
Wymiary: 63,9 x 46,5 x 19,7 cm

5,0
4,6
4,6
4,7

5,6

Wysoka jakość obrazu, dużo
wejść sygnałowych obrazu
Mocno odbija światło

4,8
5,3
1,0
1,0

bardzo dobra 5,0

Pod właściwym kątem obraz
na najwyższym poziomie

wysoka (97,3%) / niska (3,5%) /
bardzo naturalne (6568 K)
trochę niska (293 cd/m²) / bardzo niska
(0,29 cd/m²) / trochę niski (773:1)
niska (8,33%)
wysoka / bardzo niska
wysoka (trochę zależna od kąta
patrzenia)
bardzo wysoka (157,4 dpi)

Dużo sygnałowych wejść
obrazu
Łącze USB-C tylko do
ładowania
Wyświetlacz: IPS, 26,9 cala / 68,4 cm
Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli
Wymiary: 61,2 x 39,8 x 19,0 cm

Szeroki zakres ustawień

Wyświetlacz: TN, 27,7 cala / 70,3 cm
Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli
Wymiary: 65,4 x 41,4 x 22,5 cm

5,1 Trochę niska wierność kolorów

5,1 Pod właściwym kątem

5,3

5,4 trochę niska (91,1%) / niska (5,4%) /
jeszcze naturalne (5085 K)
4,9 wysoka (338 cd/m²) / bardzo niska
(0,27 cd/m²) / trochę niski (845:1)
4,7 niska (7,40%)
3,2 wysoka / bardzo niska
5,4 bardzo wysoka (jasny obraz)

4,4 wysoka (96,9%) / niska (3,0%) /
bardzo naturalne (6499 K)
5,4 wysoka (349 cd/m²) / bardzo niska
(0,34 cd/m²) / wysoki (923:1)
5,0 niska (8,65%)
3,2 wysoka / niska
6,0 wysoka (trochę zależna od kąta
patrzenia)
6,0 bardzo wysoka (159,1 dpi)
4,7 Trochę długi czas reakcji matrycy
4,7 trochę długi (12,7 ms / 21,6 ms)

5,5

5,9 bardzo wysoka (163,8 dpi)

Trochę długi czas reakcji matrycy 4,4 Krótki czas reakcji matrycy
trochę długi (13,7 ms / 21,1 ms)

Wysoka jakość obrazu, dużo
sygnałowych wejść obrazu
Niezaliczone badanie zgodności
elektromagnetycznej

4,4 krótki (12,0 ms / 19,0 ms)

na najwyższym poziomie

4,6 Dobry zakres regulacji położenia
tylko instrukcja skrócona
2,5 brak
trochę ograniczone / trochę niewygodna 4,2 obszerne / trochę niewygodna
uciążliwe / trochę niewygodna
3,6 trochę uciążliwe / trochę niewygodna
5,6 dużo (pochylenie, wysokość) / tak
bardzo dużo (pochylenie, wysokość,
pivot, obrót) / tak (vesa 100 x 100 mm) /
(vesa 100 x 100 mm) / trochę wysoka
wysoka (8,1 kg) / bardzo niska (0,17 kg)
(6 kg) / bardzo wysoka (0,97 kg)
4,8 USB-C – tylko do ładowania
Z hubem USB
5,0 dużo (DP, 2x HDMI, USB-C)
dużo (DP, HDMI, DVI, VGA)
5,7 DP, HDMI, USB Typ C
DP, HDMI, DVI, VGA, kabel audio
1,0 brak
brak
tak (typ B / 4x typ A / tak / nie)
3,9 tylko USB typ C z funkcją Power
Delivery
5,4 brak
słuchawki, wejście audio
4,7 brak / brak / brak
jest / brak / brak
6,0 nie / nie
tak / tak
Po wyłączeniu jest naprawdę 5,3 Zużywa mało energii

4,3 Szeroki zakres ustawień
1,0 tylko instrukcja skrócona
4,6 bardzo obszerne / niewygodna
4,4 bardzo uciążliwe / niewygodna
4,5 bardzo dużo (pochylenie, wysokość,
pivot, obrót) / tak (vesa 100 x 100 mm) /
wysoka (7,5 kg) / bardzo niska (0,18 kg)
3,1 Dużo wejść obrazu
4,8 dużo (DP, HDMI, DVI, VGA)
6,0 DP, HDMI, USB
1,0 brak
1,9 tak (typ B / 4x typ A / tak / nie)

niskie (43,4 W / 0,15 W / 0 W)

5,1 niskie (44,6 W / 0,16 W / 0 W)

wyłączony

5,3 niskie (35,4 W / 0,3 W / 0,3 W)

bardzo dobra 4,9

1,0
1,0
1,0
5,1

bardzo dobra 4,7

słuchawki
jest / brak / brak
tak / tak

Po wyłączeniu jest naprawdę
wyłączony

5,5
4,7

3,0
5,4
5,9
4,5
4,5
4,5

2,5
4,8

2,8
5,6
4,6
5,0
5,1
1,0

3,9
4,7
4,7
6,0
5,3
5,3

dobra 4,0*

