PREDSTAVITEV

Hyundai LCD monitorji
..Monitorji na tekoče kristale so v zadnjih letih izjemno napredovali.
Razvoj pa gre nezadržno naprej. Tokrat smo si pogledali najnovejšo
Hyundaijevo ponudbo in ostali brez besed..
Hyundai velja za
enega največjih
korejskih proizvajalcev monitorjev.
Njihov prodajni
program je izredno pester, saj v
njem poleg LCD
monitorjev najdemo tudi plazmatske
monitorje,
televizorje ter druge
zaslone. Tokrat smo pod drobnogled vzeli
novo serijo LCD monitorjev, ki jih poleg
odlične slike odlikuje še nizek odzivni čas
matrike. Osredotočili smo se na najbolje
prodajana 17- in 19-palčna modela.
Prvi model iz nove serije je model
ImageQuest B70A. Odet v črno-srebrno barvno kombinacijo je ta 17-palčnik takoj pritegnil naš pogled. Tudi
vgrajena elektronika je na visokem
nivoju, saj zmore monitor prikazati
sliko v ločljivosti 1.280*1.024 točk,
zaslonska točka pa je velika vsega
0,264 milimetra. Ob kontrastnem razmerju 700:1 navduši še hiter odzivni
čas zaslona, ki znaša vsega 8 ms.
Tudi svetilnost zaslona je s 300
svečami na kvadratni meter
nadpovprečna, tako da lahko
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Hyundaiu samo čestitamo za res dober
izdelek. Igranje igric in gledanje filmov na
tem zaslonu je pravi užitek. Tudi nalepke s
ceno bomo veseli, saj kaže znesek vsega
71.000 SIT.
Sorodni model z oznako Hyundai
ImageQuest L72D premore enako elektroniko, razlikuje se le po dizajnu, saj se ponaša z nekoliko debelejšim podstavkom, v
katerega je vgrajen tudi napajalnik. V šest
tisočakov višjo ceno od modela B70A pa
je vštet še par stereo zvočnikov in digitalni
DVI-D priključek.

Že smo pri 19-palčnih modelih. Večja
brata slišita na ime ImageQuest B90A
ter L90D+, njuna diagonala pa je, kot že

rečeno, za dva palca večja. Elektronika
je prilagojena velikosti zaslona in v ločljivosti 1.280*1.024 prikazuje v kristalno čistih barvah, zaslon je tudi izjemno
kontrasten (razmerje 700:1). Tudi oba
19-palčneža se bahata z izjemno dobrih
odzivnim časom 8 ms in nista zmožna
prikazati zatikajoče se slike. Za večje
delovno namizje bomo pri modelu B90A
denarnico olajšali za 118 tisoč SIT, za
124 tolarskih tisočakov pa bomo domov
ponosno odnesli LCD monitor Hyundai
ImageQuest L90D+. Slednji velja za
pravi multimedijski monitor, saj je opremljen s parom kvalitetnih zvočnikov
(izhodna moč 2W) ter DVI-D grafičnim
vmesnikom. Monitor je tudi vrtljiv po
vertikali (t. i. Pivot funkcija) in nastavljiv
po višini.
Vse Hyundaijeve LCD monitorje odlikujejo
tudi zelo dobre samodejne nastavitve slike
pa tudi sicer so zaslonski meniji pregledni
in enostavno nastavljivi. O zanesljivosti
zaslonov ne gre izgubljati besed - proizvajalec za brezhibnost vseh modelov
jamči s triletnim garancijskim obdobjem.
Nove Hyundai LCD monitorje lahko kupite
v vseh poslovalnicah podjetja E-misija
in pri njihovih pooblaščenih prodajalcih.
Vsekakor vam svetujemo tudi obisk spletne strani www.e-misija.si.
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