


عملکرد فوق العاده در بازی های اکشن
با مانیتور  گیمینگ

GUARANTEE



C27G2 برتری خود را در بازی های اکشن به خوبی به رخ می کشد.
رفرش ریت 165 هرتز و زمان واکنش پذیری 1 میلی ثانیه،

تصاویری با کیفیت عالی ارائه می دهد. 
همچنین، اندازۀ 27 اینچی مانیتور C27G2، رزولوشن FHD، پنل
VA و شعاع خمیدگی 1500R آن، شما را غرق در دنیای تصویر

روبه رو می کند.
فناوری FreeSync Premium به کار رفته در این مانیتور،
هم ترازی کارت گرافیک پردازنده گرافیکی و صفحه نمایش شما را

بهینه سازی می کند.





وسعت تصویر خود را با یک ستاپ چند مانیتوره گسترش دهید! 
حاشیۀ باریک و طراحی بدون قاب مانیتور C27G2، حداکثر
تسلط بر بازی و حداقل نقطۀ کور در میدان نبرد را برای شما به

ارمغان می آورد. 



مانیتور C27G2 دارای رفرش ریت 165 هرتز معادل دو برابر
استاندارد 60 هرتز است و بازی ها را مانند ابریشم، روان اجرا
می کند. از حداکثر پتانسیل موجود در کارت گرافیک استفاده کنید
و پاره شدن صفحه نمایش یا تاری و بلوری شدن حرکت های سریع
را فراموش کنید.دستورهایتان در لحظه با عمل شما در بازی یکی

می شوند و دیگر هیچ گاه به عقب نگاه نمی کنید.



زمان واکنش پذیری 1 میلی ثانیه به معنای سرعت
بدون لگ و یک حضور قدرتمند است. اکشن های
سریع و تغییر وضعیت های دراماتیک به آرامی و بدون

هیچگونه سایه های تار، اجرا می شوند. 



حتی در بازی های سریع نیز از داشتن تصاویری با بهترین کیفیت، لذت ببرید. فناوری
AMD FreeSync Premium تضمین می کند که رفرش ریت GPU و مانیتور شما
هم تراز هستند و تجربۀ یک گیم پلی روان و بدون پارگی را با باالترین عملکرد به شما
ارائه می دهد. AMD FreeSync Premium دارای رفرش ریتی معادل حداقل 120
هرتز است، درصد تاری را کاهش می دهد و تصویر را واضح تر می کند تا شما تجربه
ای واقعی تر داشته باشد. LFC خطر ریپ زدن را در صورتی که فریم ریت به کمتر از

رفرش  ریت افت کند، از بین می برد.



طراحی منحنی این مانیتور اطراف شما را در بر می گیرد و شما را در مرکز گیم پلی اکشن قرار می دهد و یک تجربه بازی
همه جانبه را ارائه می دهد.



صفحه نمایش را باال یا پایین بیاورید تا متناسب با قد و ارتفاع صندلی شما تنظیم شود.
پایه این مانیتور دارای قابلیت تنظیم آسان است و ساعت ها راحتی را تضمین می کند.
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بلندگوهای داخلی به کار رفته در مانیتور، ارتباط با خانواده، دوستان و
همکاران را آسان می کند.

با مانیتور C27G2 از صدایی باکیفیت برای فیلم، موسیقی، بازی و ..، بدون
دردسرهای نیاز داشتن به اتصال بلندگوهای خارجی لذت خواهید برد.





با تنظیم حالت AOC Low Input Lag، محدودیت را از واکنش های خود در بازی
حذف کنید.حاشیه های غیرضروری گرافیکی را فراموش کنید: این حالت مانیتور را
در راستای مدت زمان پاسخگویی مجددًا تنظیم می کند، و بهترین مزیت کاربردی آن

هنگام جا خالی دادن از ماشه های شلیک شده به سمت شما است.



Game Strategy Set a Game

صفحه نمایش خود را با یک کلیک بر روی بازی تنظیم کنید. تنظیمات را بین تنظیمات از
پیش تعیین شده داخلی برای بازی های FPS، مسابقه یا RTS تغییر دهید یا تنظیمات
AOC ایده آل خود را سفارشی سازی و آن ها را ذخیره کنید. صفحه کلید تنظیمات

تغییر پروفایل ها یا تنظیم ویژگی ها را برای شما سریع و آسان می کند.



با امکانات AOC Shadow Control و AOC Game Color نبرد را از سایه ها
بیرون بکشید! سطوح خاکستری را برای جزئیات بهتر تصویر تنظیم کنید و نواحی
تاریک را روشن کنید یا در همان لحظه و به سرعت آن ها را به سیاهی برگردانید،

بدون اینکه روی باقی قسمت های نمایشگر تأثیری بگذارد.



AOC G-Menu یک ابزار رایگان است که می توانید آن را
بر روی کامپیوتر خود نصب کنید تا فرآیند شخصی سازی را

به راحتی انجام دهید.
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عملکرد فوق العاده در بازی های اکشن
با مانیتور  گیمینگ
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،VA مانیتوری خمیده دارای یک پنل 27 اینچی AOC C27G2Z
رزولوشن FHD و شعاع خمیدگی 1500R است. رفرش ریت 240
هرتز و روشنایی 300 نیت، زمان واکنش پذیری 0.5 میلی ثانیه و
تاخیر ورودی کم، نمایشگر بدون ریپ و تصویری با کیفیت و درخشان

را تضمین می کند.





وسعت تصویر خود را با یک ستاپ چند مانیتوره گسترش دهید! 
،AOC C27G2Z حاشیۀ باریک و طراحی بدون قاب مانیتور
حداکثر تسلط بر بازی و حداقل نقطۀ کور در میدان نبرد را برای

شما به ارمغان می آورد. 



مانیتور AOC C27G2Z دارای رفرش ریت 240 هرتز است تا از
حداکثر پتانسیل موجود در کارت گرافیک استفاده کنید و سیالیت

بی سابقه ای را به تصویر روی صفحه نمایش شما می آورد. 
تمام جزئیات و هر حرکتی که با وضوح کریستالی نشان داده شده
است و دستورهایتان در لحظه با عمل شما در بازی یکی می شوند و

گیم پلی شما را تا حد چشمگیری ارتقا می دهد.



زمان واکنش پذیری 0.5 میلی ثانیه به معنای سرعت
بدون لگ و یک حضور قدرتمند است. اکشن های
سریع و تغییر وضعیت های دراماتیک به آرامی و بدون

هیچگونه سایه های تار، اجرا می شوند. 



حتی در بازی های سریع نیز از داشتن تصاویری با بهترین کیفیت، لذت ببرید. فناوری
AMD FreeSync Premium تضمین می کند که رفرش ریت GPU و مانیتور شما
هم تراز هستند و تجربۀ یک گیم پلی روان و بدون پارگی را با باالترین عملکرد به شما
ارائه می دهد. AMD FreeSync Premium دارای رفرش ریتی معادل حداقل 120
هرتز است، درصد تاری را کاهش می دهد و تصویر را واضح تر می کند تا شما تجربه
ای واقعی تر داشته باشد. LFC خطر ریپ زدن را در صورتی که فریم ریت به کمتر از

رفرش  ریت افت کند، از بین می برد.



طراحی منحنی این مانیتور اطراف شما را در بر می گیرد و شما را در مرکز گیم پلی اکشن قرار می دهد و یک تجربه بازی
همه جانبه را ارائه می دهد.





با تنظیم حالت AOC Low Input Lag، محدودیت را از واکنش های خود در بازی
حذف کنید.حاشیه های غیرضروری گرافیکی را فراموش کنید: این حالت مانیتور را
در راستای مدت زمان پاسخگویی مجددًا تنظیم می کند، و بهترین مزیت کاربردی آن

هنگام جا خالی دادن از ماشه های شلیک شده به سمت شما است.



Game Strategy Set a Game

صفحه نمایش خود را با یک کلیک بر روی بازی تنظیم کنید. تنظیمات را بین تنظیمات از
پیش تعیین شده داخلی برای بازی های FPS، مسابقه یا RTS تغییر دهید یا تنظیمات
AOC ایده آل خود را سفارشی سازی و آن ها را ذخیره کنید. صفحه کلید تنظیمات

تغییر پروفایل ها یا تنظیم ویژگی ها را برای شما سریع و آسان می کند.



با امکانات AOC Shadow Control و AOC Game Color نبرد را از سایه ها
بیرون بکشید! سطوح خاکستری را برای جزئیات بهتر تصویر تنظیم کنید و نواحی
تاریک را روشن کنید یا در همان لحظه و به سرعت آن ها را به سیاهی برگردانید،

بدون اینکه روی باقی قسمت های نمایشگر تأثیری بگذارد.



AOC G-Menu یک ابزار رایگان است که می توانید آن را
بر روی کامپیوتر خود نصب کنید تا فرآیند شخصی سازی را

به راحتی انجام دهید.



3-Sided frameless
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با مانیتور  گیمینگ
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مانیتور CU34G2X/BK کیفیت گیمینگ را به حداکثر می رساند.
این مانیتور منحنی 34 اینچی VA به لطف رزولوشن WQHD خود

تصاویر بسیار دقیق و شفافی را ارائه می دهد. 
عالوه بر این، رفرش ریت 144 هرتز، زمان واکنش پذیری 1 میلی
ثانیه و FreeSync آن یک گیم پلی بسیار روان را در اختیار شما

قرار می دهد.





وسعت تصویر خود را با یک ستاپ چند مانیتوره گسترش دهید! 
،CU34G2X/BK حاشیۀ باریک و طراحی بدون قاب مانیتور
حداکثر تسلط بر بازی و حداقل نقطۀ کور در میدان نبرد را برای

شما به ارمغان می آورد. 



مانیتور CU34G2X/BK دارای رفرش ریت 144 هرتز است و
بازی ها را مانند ابریشم، روان اجرا می کند. از حداکثر پتانسیل
موجود در کارت گرافیک استفاده کنید و پاره شدن صفحه نمایش
یا تاری و بلوری شدن حرکت های سریع را فراموش کنید.
دستورهایتان در لحظه با عمل شما در بازی یکی می شوند و سرعت

حرف اول را می زند.
با رفرش ریت 144 هرتز، در هر مسابقه ای حضور باشکوه و

عملکردی با سرعت باال داشته باشید.



زمان واکنش پذیری 1 میلی ثانیه به معنای سرعت
بدون لگ و یک حضور قدرتمند است. اکشن های
سریع و تغییر وضعیت های دراماتیک به آرامی و بدون

هیچگونه سایه های تار، اجرا می شوند. 



حتی در بازی های سریع نیز از داشتن تصاویری با بهترین کیفیت، لذت ببرید. فناوری
AMD FreeSync Premium تضمین می کند که رفرش ریت GPU و مانیتور شما
هم تراز هستند و تجربۀ یک گیم پلی روان و بدون پارگی را با باالترین عملکرد به شما
ارائه می دهد. AMD FreeSync Premium دارای رفرش ریتی معادل حداقل 120
هرتز است، درصد تاری را کاهش می دهد و تصویر را واضح تر می کند تا شما تجربه
ای واقعی تر داشته باشد. LFC خطر ریپ زدن را در صورتی که فریم ریت به کمتر از

رفرش  ریت افت کند، از بین می برد.



طراحی منحنی این مانیتور اطراف شما را در بر می گیرد و شما را در مرکز گیم پلی اکشن قرار می دهد و یک تجربه بازی
همه جانبه را ارائه می دهد.



صفحه نمایش را باال یا پایین بیاورید تا متناسب با قد و ارتفاع صندلی شما تنظیم شود.
پایه این مانیتور دارای قابلیت تنظیم آسان است و ساعت ها راحتی را تضمین می کند.





با تنظیم حالت AOC Low Input Lag، محدودیت را از واکنش های خود در بازی
حذف کنید.حاشیه های غیرضروری گرافیکی را فراموش کنید: این حالت مانیتور را
در راستای مدت زمان پاسخگویی مجددًا تنظیم می کند، و بهترین مزیت کاربردی آن

هنگام جا خالی دادن از ماشه های شلیک شده به سمت شما است.



GAME STRATEGY SET A GAME

صفحه نمایش خود را با یک کلیک بر روی بازی تنظیم کنید. تنظیمات را بین تنظیمات از
پیش تعیین شده داخلی برای بازی های FPS، مسابقه یا RTS تغییر دهید یا تنظیمات
AOC ایده آل خود را سفارشی سازی و آن ها را ذخیره کنید. صفحه کلید تنظیمات

تغییر پروفایل ها یا تنظیم ویژگی ها را برای شما سریع و آسان می کند.



با امکانات AOC Shadow Control و AOC Game Color نبرد را از سایه ها
بیرون بکشید! سطوح خاکستری را برای جزئیات بهتر تصویر تنظیم کنید و نواحی
تاریک را روشن کنید یا در همان لحظه و به سرعت آن ها را به سیاهی برگردانید،

بدون اینکه روی باقی قسمت های نمایشگر تأثیری بگذارد.



AOC G-Menu یک ابزار رایگان است که می توانید آن را
بر روی کامپیوتر خود نصب کنید تا فرآیند شخصی سازی را

به راحتی انجام دهید.





GUARANTEE PRODUCT LINK

https://eu.aoc.com/en/gaming/products/monitors/cu34g2x-bk
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رفرش ریت 165 هرتز و زمان واکنش پذیری 0.5 میلی ثانیه در
مانیتور C32G2E، تصاویری با کیفیت عالی برای یک گیم پلی روان

و قوی، ارائه می دهد. 
همچنین، پنل 32 اینچی VA، رزولوشن FHD و شعاع انحنای

1500R کیفیت تصویر بی عیب و نقصی در اختیار شما می گذارد.
فناوری FreeSync Premium به کار رفته در این مانیتور،
هم ترازی کارت گرافیک پردازنده گرافیکی و صفحه نمایش شما را

بهینه سازی می کند.





وسعت تصویر خود را با یک ستاپ چند مانیتوره گسترش دهید! 
حاشیۀ باریک و طراحی بدون قاب مانیتور C32G2E، حداکثر
تسلط بر بازی و حداقل نقطۀ کور در میدان نبرد را برای شما به

ارمغان می آورد. 



مانیتور C32G2E دارای رفرش ریت 165 هرتز معادل دو برابر
استاندارد 60 هرتز است و بازی ها را مانند ابریشم، روان اجرا
می کند. از حداکثر پتانسیل موجود در کارت گرافیک استفاده کنید
و پاره شدن صفحه نمایش یا تاری و بلوری شدن حرکت های سریع
را فراموش کنید.دستورهایتان در لحظه با عمل شما در بازی یکی

می شوند و دیگر هیچ گاه به عقب نگاه نمی کنید.



زمان واکنش پذیری 0.5 میلی ثانیه به معنای سرعت
بدون لگ و یک حضور قدرتمند است. اکشن های
سریع و تغییر وضعیت های دراماتیک به آرامی و بدون

هیچگونه سایه های تار، اجرا می شوند. 



حتی در بازی های سریع نیز از داشتن تصاویری با بهترین کیفیت، لذت ببرید. فناوری
AMD FreeSync Premium تضمین می کند که رفرش ریت GPU و مانیتور شما
هم تراز هستند و تجربۀ یک گیم پلی روان و بدون پارگی را با باالترین عملکرد به شما
ارائه می دهد. AMD FreeSync Premium دارای رفرش ریتی معادل حداقل 120
هرتز است، درصد تاری را کاهش می دهد و تصویر را واضح تر می کند تا شما تجربه
ای واقعی تر داشته باشد. LFC خطر ریپ زدن را در صورتی که فریم ریت به کمتر از

رفرش  ریت افت کند، از بین می برد.



طراحی منحنی این مانیتور اطراف شما را در بر می گیرد و شما را در مرکز گیم پلی اکشن قرار می دهد و یک تجربه بازی
همه جانبه را ارائه می دهد.



صفحه نمایش را باال یا پایین بیاورید تا متناسب با قد و ارتفاع صندلی شما تنظیم شود.
پایه این مانیتور دارای قابلیت تنظیم آسان است و ساعت ها راحتی را تضمین می کند.





با تنظیم حالت AOC Low Input Lag، محدودیت را از واکنش های خود در بازی
حذف کنید.حاشیه های غیرضروری گرافیکی را فراموش کنید: این حالت مانیتور را
در راستای مدت زمان پاسخگویی مجددًا تنظیم می کند، و بهترین مزیت کاربردی آن

هنگام جا خالی دادن از ماشه های شلیک شده به سمت شما است.



GAME STRATEGY SET A GAME

صفحه نمایش خود را با یک کلیک بر روی بازی تنظیم کنید. تنظیمات را بین تنظیمات از
پیش تعیین شده داخلی برای بازی های FPS، مسابقه یا RTS تغییر دهید یا تنظیمات
AOC ایده آل خود را سفارشی سازی و آن ها را ذخیره کنید. صفحه کلید تنظیمات

تغییر پروفایل ها یا تنظیم ویژگی ها را برای شما سریع و آسان می کند.



با امکانات AOC Shadow Control و AOC Game Color نبرد را از سایه ها
بیرون بکشید! سطوح خاکستری را برای جزئیات بهتر تصویر تنظیم کنید و نواحی
تاریک را روشن کنید یا در همان لحظه و به سرعت آن ها را به سیاهی برگردانید،

بدون اینکه روی باقی قسمت های نمایشگر تأثیری بگذارد.



AOC G-Menu یک ابزار رایگان است که می توانید آن را
بر روی کامپیوتر خود نصب کنید تا فرآیند شخصی سازی را

به راحتی انجام دهید.





GUARANTEE PRODUCT LINK


