PREDSTAVITEV

Kvaliteta je lahko poceni LCD zasloni Viewsonic
..Lahko rečemo, da je VX924 je trenutno eden najboljših 19-palčnih
LCD zaslonov, saj nam poleg prijetnega videza ponuja tudi odlične
tehnične lastnosti..
V tokratni predstavitvi podjetja Mikroing Trade
si bomo ogledali njihovo pestro ponudbo
LCD zaslonov in televizij podjetja Viewsonic.
V osnovi so se pri podjetju Viewsonic odločili, da bodo svoje zaslone ločili po serijah,
ki bodo namenjene določenemu profilu
uporabnikov. Tako se v njihovem prodajnem
programu nahajajo A, E2, X, Pro, Graphic in
Optiquest serije, ki smo si jih nekoliko podrobneje ogledali.

E2 serija

E2 serija je namenjena študentom, manjšim
pisarnam in tipičnim internet uporabnikom,
prednost te serije pa je predvsem cenovna
ugodnost. Kljub temu tudi specifikacije zaslonov niso od muh, kar bomo kmalu ugotovili. V njej je poleg 15-palčnega VE510
tipični predstavnik E2 serije 17-palčni LCD
zaslon VE710, ki se ponaša z največjo
ločljivostjo 1.280*1.024 točk, kontrastnim
razmerjem 500:1, širokim vidnim kotom
160 stopinj ter odzivnim časom 8 ms. Na
voljo je v črni (VE710B) in srebrni (VE710S)
barvni kombinaciji.

A serija

A serija pri Viewsonicu označuje zaslone, ki
imajo najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo, v njej so nam na voljo zasloni v veli-
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kostih 15, 17, 19 in 20 palcev, zadnja dva tudi
v razmerju 16:10 (widescreen - VA1912wb
in VA2012wb), nekoliko podrobneje smo
spoznali 19-palčneža VA1912wb. Optimalna
ločljivost tega zaslona znaša 1.440*900 točk
ob kontrastnem razmerju 500:1. Odzivni čas
tega zaslona znaša 8 ms, ob svetilnosti 300
cd/m2 ter zornem kotu 160 stopinj. Tako
kot vsi zasloni podjetja Viewsonic pa ima
tudi ta zaslon vgrajeno zaščito (AntiGlare),
ki poskrbi za minimalno odbijanje svetlobe
s površine zaslona.

X serija

X serija je kombinacija zmogljive tehnologije
z estetsko dovršenim izgledom. V tej seriji
so nam na voljo 17-palčni (VX710, VX724)
in 19-palčni (VX910, VX922, VX924) zasloni. Lahko rečemo, da je VX924 je trenutno
eden najboljših 19-palčnih LCD zaslonov,
saj nam poleg prijetnega izgleda ponuja
tudi 1.280*1.024 točk ločljivosti, kontrastno razmerje 550:1 in kot prvi na svetu tudi
odzivni čas vsega 3 ms.

Pro serija

Pro serija je, kot je že iz imena razvidno,
namenjena najzahtevnejšim uporabnikom, ki
ne pristajajo na kompromise. Tako si lahko
omislimo vse od 17-palčnega VP730 pa do

kar 23-palčnega VP231wb. Kljub svoji velikosti nam VP231wb ponuja odličen odzivni
čas 12 ms, vidni kot gledanja 176 stopinj,
ločljivost 1.920*1.200 točk in kontrastno
razmerje 500:1. Zaslon je opremljen tako z
analognim kot digitalnim vhodom.

Graphic serija

Graphic serija je namenjena predvsem igričarjem in grafičnim oblikovalcem. Na voljo
so nam 15, 17 in 19-palčni modeli, VG920
pa nam prinaša ločljivost 1.280*1.024 točk,
kontrastno razmerje 550:1, vidni kot gledanja 160 stopinj in odzivni čas 8 ms.

LCD televizija

Na področju LCD televizij so nam na voljo
osnovni modeli (N1750w - 17 palcev) in tudi
konkretne 40-palčne zverine (N4050w).
Njihove glavne prednosti pa so bogat nabor
funkcij, podpora EDTV in HDTV formatu, 181
kanalov, daljinec, omejevanje prikaza spornih
vsebin, prav tako pa večina modelov omogoča
tudi priklop na ostale video in PC naprave.
Z nakupom novega zaslona podjetja Viewsonic
ne moremo zgrešiti, kajti poleg kvalitete so
tudi cene njihovih izdelkov zelo konkurenčne.
Dodatne informacije o Viewsonicovi ponudbi
lahko najdemo na www.mikroing.si. (P.R.)
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