
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.
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AOC

PRO line 
U2777PQU

AOC

Gaming line 
G2590PX

AOC

PRO line 24P1

AOC

VALUE line
Q3279VWFD8

Med avancerad IPS-panelteknologi, 4K UHD upplösning 
och en ramlös 27-tums skärm i 16:9 format är denna 
skärm designad för krävande professionella användare.

1,5” IPS skärm som passar
för många behov. Med 2560x 
1440 upplösning får du
utmärkt bildkvalitet, skarpa 
bilder som avslöjar de finaste 
detaljerna.  

IPS-panelen ger dig ett extra brett synfält på 178/178 
grader, vilket gör att du kan se skärmen från nästan
vilken vinkel som helst. Vi bryr oss om ditt välbefinn-
ande, så många höjdjusteringsalternativ hjälper dig att 
hitta din perfekta hållning när du arbetar.144 Hz uppdaterings-

hastighet i kombina-
tion med 1 ms GtG 
och FreeSync ger dig 
de bästa möjliga pre-
standa när du spelar.
Konstruktionen med 
tre ramlösa sidor 
är lämplig för fler-
skärmslösningar och 
skärmen har även ett 
ergonomiskt stativ 
och USB-hubb. En 
prisvärd och snabb 
gamingskärm.

 G 27” IPS
 G 3840x2160
 G 4 ms GtG
 G HAS
 G DP/HDMI/DVI/VGA,
 G USB HUB
 G Speakers, VESA

 G 31,5”
 G 2560x1440, IPS
 G 4 ms GtG
 G FreeSync
 G DP/HDMI/DVI/VGA
 G slim bezel

Artikelnr. U2777PQU

 G 24,5”
 G 1920x1080, TN
 G 1 ms GtG
 G 144 Hz
 G FreeSync
 G HAS, DP/HDMI/VGA,
 G USB HUB
 G Speakers

PC/SKÄRMAR

Artikelnr. Q3279VWFD8

Artikelnr. G2590PX Artikelnr. 24P1

 G 23,8”
 G 1920x1080, IPS
 G 4 ms GtG
 G HAS
 G DP/HDMI/DVI/VGA
 G USB HUB
 G Speakers
 G VESA
 G NARROW BEZEL
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