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PREDSTAVITEV

Prvi ukrivljeni računalniški zaslon 21 : 9 UltraWide

Svetovna inovacija tudi v Sloveniji
..LG je z nežno ukrivitvijo zaslona, ki je velik kar 86,36 centimetra, ustvaril vrhunski izdelek za profesionalno rabo in domačo zabavo..

kov podpira vmesnik Thunderbolt 2, ki je kar
štirikrat hitrejši kot USB 3.0. Prav tako podpira
verižno povezovanje več naprav.

Učinkovita večopravilnost
LG-jeva funkcija 4-Screen Split olajša več
opravilnost z razdelitvijo zaslona na do štiri
področja z osmimi različnimi razmerji stranic. Uporabniki lahko razdelijo okna po pomembnosti
glede na velikost in lokacijo, zaradi česar ni treba
ročno spreminjati velikosti in postavitve vsakega
okna posebej. Z nekaj preprostimi kliki miške lahko hitro razporejajo okna v različne uporabne
konfiguracije – odlično za profesionalne uporabnike, ki uporabljajo več programov sočasno.

Možnost priklopa dveh virov

LG Electronics je v Sloveniji začel prodajati ukrivljen računalniški zaslon Curved UltraWide z
razmerjem stranic 21 : 9. Gre za prvi ukrivljeni
zaslon na svetu s tehnologijo IPS, razmerjem
stranic 21 : 9 in velikostjo 86,36 centimetra (34
palcev), ki nudi izjemno kakovost slike, profesionalne funkcionalnosti in nabor priročnih možnosti
povezovanja.
Zaslon z LG-jevo tehnologijo IPS nudi uporabnikom jasen prikaz brez popačenja iz skoraj kateregakoli kota. Osvetlitev LED zagotavlja globoko
črnino in bogate barve z izjemnim kontrastom in
natančnimi barvami. Filmi, računalniške igre in
športni dogodki oživijo z ločljivostjo Ultra Quad
High Definition (UQHD) s 3.440 x 1.440 točkami.

odpravo postavitev z dvema zaslonoma ter je
primerna za potrebe tako profesionalnih uporabnikov kot tudi navdušencev nad domačo zabavo.
S tovarniško kalibracijo zagotavlja barvno
točnost, kar je nepogrešljiva prednost za profesionalne fotografe in grafične oblikovalce.

Za računalnike Mac in PC
Zaslon je združljiv z računalniki PC in Mac ter lahko pri obeh sistemih brez težav prikaže še tako
zahtevno grafiko in video. Za hiter prenos podat-

Dodatno priročnost zagotavlja tudi funkcija Dual-Link Up, ki omogoča priklop zaslona na dva vira, kot so pametni telefoni, osebni računalniki, kamere, predvajalniki Blu-ray in igralne konzole. S to
funkcijo lahko uporabnik na enem zaslonu
sočasno prikazuje sliko iz obeh virov.

Odličen zvok
Zaslon odlikujeta tudi tehnologija MAXXAUDIO
in sistem stereozvočnikov z močjo sedmih vatov,
ki zagotavljata najboljše avdiozmogljivosti pri
vseh frekvencah.
LG-jev model 34UC97 je na slovenskem trgu na
voljo za priporočeno prodajno ceno 1.249,90 evra
z DDV-jem. 
(P. R.)

Za profesionalce in navdušence
nad domačo zabavo

Novi LG-jev model najvišjega razreda je celovita
rešitev, ki z dodatno zaslonsko površino omogoča
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