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VÝJIMEČNÁ BARVA. INFINITY DISPLEJ. KRÁSNÝ DESIGN. 

Stejně jako umělecké plátno představuje Lenovo™ L27q-10  čistou dokonalost barev a detailů. Tento monitor udělá dojem díky 
ohromujícímu 27“ bezrámečkovému designu displeje a skvělému rozlišení QHD (2560 x 1440). 1,07 miliardy barev a 99% 
barevný gamut sRGB poskytují vynikající jasnost a věrnost barev a nekonečný pozorovací úhel zvyšuje produktivitu zábavy. A 
při hraní her 
si můžete vychutnat odezvu 4 ms a tím pádem plynulé, bezproblémové hraní. 

 

PROČ KOUPIT MONITOR LENOVO L27q-10  

Perfektní zobrazení 

Dokonalé rozlišení QHD (1,77x 
více pixelů než u rozlišení FHD) je 
kombinováné s 99% sRGB 
barevným gamutem a 
1,07 miliardy barev pro 
dokonalou kvalitu zobrazení. 

Bezrámečkový design 

Výjimečně úzký, 4,4 mm rámeček na 
27“ téměř bezrámečkové obrazovce 
pro optimální zobrazení. Díky 
tloušťce pouhých 1,6 cm a 
snadnému uspořádání kabelů 
vylepší L27q-10  jakékoliv prostředí.  

Nekompromisní funkce 

Vychutnejte si plynulý zážitek s 
dobou odezvy 4 ms a všestranné 
připojení. Certifikace TÜV Eye 
Comfort minimalizuje odraz a snižuje 
únavu očí. 

 

MONITOR LENOVO L27q-10 JE NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO 
Ty, kteří určují trendy a hledají 
nejnovější moderní design a funkční 
vlastnosti, které se hodí k jejich 
životnímu stylu. 

Uživatele, kteří sledují trendy a chtějí 
stylový, dobře navržený displej za 
dostupnou cenu, který je dobrý pro 
práci i pro zábavu doma. 

Kohokoliv, kdo sleduje nejnovější 
technologie a funkce a ty, kteří ocení 
jednoduchou, ale komplexní funkčnost. 
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SPECIFIKACE 
 

VÝKON DESIGN MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
Typ panelu 
In-Plane Switching 

Podsvícení 
WLED 

Maximální jas 
Typický:   350 cd/m2 

Úhel pohledu (při CR 10: 1) 
178°/178° 

Poměr kontrastu 
Typický: 1000:1 

Dynamický poměr kontrastu 
3M:1 

Rozteč pixelů 
mm:  0,2331 x 0,2331 
    

Barevný gamut (CIE 1931) 
99% sRGB 

Barvy displeje 
Typický:  1,07 miliardy 

Doba odezvyExtrémní 
režim : 4 ms Typický 
režim :  6 ms 

Antireflexní 
Ano 

Bezrámečkový displej 
Ano 

Spotřeba energie 
Typický:   <30 W 
Maximální :   <40 W 
Režim spánku : <0.5 
WRežim vypnutí :  <0,3 
W 

Zdroj napájení 
Externí adaptér 

Napájecí napětí (Vstupní napájecí napětí 
AC) 
90 VAC – 264 VAC 

Dynamická frekvence napětí 
47 Hz – 63 Hz 

Velikost panelu 
27" 

Rozlišení 
QHD (2560 x 1440) 

Poměr stran 
16:9 

Uspořádání kabelů 
Ano 

Zámek Kensington® 
Ano 

Barva rámečku 
Stříbrná 

Šířka rámečku (mm) 
Horní strana  2 
Spodní strana:  27,2 
Boční strana:  2 

Úhel naklopení: 
Přední :  -5° 
Zadní :  +22° 

VESA® držák 
Ne 

Rozměry obrazovky 
mm:  596,7 x 335,7 
   

Rozměry monitoru: 
mm:  611,6 × 237 × 466,3 
   

Rozměry balení: 
mm:  721 × 149 × 469 
   

Rozměry hlavy monitoru: 
mm: 611,6 × 39,8 × 371,1 
  

Plocha stojánku 
mm:  347,3 x 202,2 
   

Hmotnost 
S balením: 
Již od 6,95 kg 
Bez balení: 
Již od 4,95 kg 
Pouze monitor: 
Již od 4,5 kg 

Vstupní video signál 
DisplayPort™ 1.2 
HDMI™ 1.4 

Dodávaný video kabel (délka) 
HDMI™ (1.8 m) 

Výstup pro zvuk 
Ano 

Jazyky OSD 
Angličtina, 
francouzšti
na, 
italština, 
němčina, 
španělština
, 
japonština, 
čínština, 
ruština 

 
DODRŽOVÁNÍ NOREM 
• Sklo bez arzénu 
• Bez PVC 
• Bez rtuti 
• EPEAT™ Gold 
• ENERGY STAR® Rating 7.0 
• TCO 7.0 
• TCO Edge 7.0 
• EU RoHS 
• China Energy Efficiency Standard (Grade 1) 
• Certifikáty Windows 

(Windows 10, Windows 7) 
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Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Další produkty, služby a záruční specifikace Lenovo naleznete na www.lenovo.cz. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage a ThinkVision. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti 
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