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Huawei esitteli uudet innovatiiviset näyttönsä:
28-tuumainen MateView ja 34-tuumainen MateView GT sopivat

myös vaativaan työhön ja pelaamiseen
 
Huawei julkisti tänään uudet MateView- ja MateView GT -näyttönsä. Laadukkaat näytöt jatkavat
Huawein Mate-tuoteperheen perinnettä huipputason teknologiallaan, luotettavuudellaan ja
erinomaisella laadullaan.

Erityisesti pelikäyttöön kehitetyssä MateView GT:ssä on kaartuva ultrawide-näyttö, joka tukee jopa
165 Hz:n virkistystaajuutta. Lisäksi näytön jalkaan on integroitu kätevä soundbar-kaiutin, jonka ääni
muuttaa käsityksesi näyttöjen sisäänrakennetuista kaiuttimista. Huawei MateView taas on kauniin
minimalistinen Real Colour -näyttö, joka tukee myös langattomia yhteyksiä1. MateView- ja MateView
GT -näyttöjen myötä Huawei sitoutuu tarjoamaan kuluttajille älykkäitä ja suorituskykyisiä
näyttövaihtoehtoja, jotka nostavat työ-, peli- ja viihdekokemukset uudelle tasolle.

Kaartuva ultrawide-näyttö imaisee käyttäjän mukaansa

MateView GT on Huawein ensimmäinen kaartuvanäyttöinen monitori. 21:9-kuvasuhdetta tukeva 34
tuuman kaartuva näyttö yltää 3 440 x 1 440 pikselin tarkkuuteen. Näyttö on suunniteltu
äärimmäiseen suorituskykyyn ja immersiivisiin kokemuksiin pelejä pelattaessa.

Huawei MateView GT tukee DCI-P3-väriavaruutta, mikä tarkoittaa parempaa väritarkkuutta peleihin
ja videoeditointiin. Jokaisen laitekappaleen paneeli on kalibroitu ammattimaisesti niin, että paneelin

1 Wireless · Real Colour Monitor -termi tarkoittaa näyttöä, joka tukee langatonta kuvanlähetystä ja todentuntuisten värien
esittämistä. Langallisella yhteydellä aidoista väreistä toistetaan 98 prosenttia DCI-P3-väriavaruudessa, väritarkkuutena ΔE
<2.



väritarkkuusarvo on ΔE <2. Lisäksi MateView GT tukee jopa 350 nitin huippukirkkautta,
4000:1-kontrastisuhdetta ja HDR 10:tä, mikä tekee sisällöistä entistä realistisempia.

Sulavaa kuvaa luokkansa parhaalla virkistystaajuudella

Korkea virkistystaajuus on elintärkeä ominaisuus pelinäytölle. Huawei MateView GT:n 165 Hz:n
paneeli takaa sulavan ja selkeän kuvan sekä vähentää katsojan silmien rasitusta.

Pelihetkiä silmällä pitäen Huawei MateView GT:ssä on myös Dark Field Control -toiminto. Se auttaa
pelaajia näkemään vastustajansa nopeammin säätämällä näytön kirkkautta hämärissä ja
ylivalottuneissa tilanteissa. Lisäksi näytössä on crosshair-toiminto, joka on suunniteltu erityisesti
FPS-pelejä varten. Vaikka pelin tähtäin olisi poissa käytöstä, MateView GT voi näyttää pelaajalle
tähtäinpisteen, joka auttaa tähtäämisessä ja ampumisessa.

Huawei MateView GT ei loista pelkästään viihteen saralla, vaan kehitystyössä on muistettu myös hyvä
käytettävyys. Näytön alareunuksen alta löytyy esimerkiksi viisisuuntainen joystick, ja huolella
suunniteltu On Screen Display (OSD) -valikko nopeuttaa ja selkeyttää laitteen käyttöä. Lisäksi
MateView GT on läpäissyt TÜV Rheinland Low Blue Light -sertifioinnin ja tukee DC-himmennystä, joka
vähentää tehokkaasti sinisen valon määrää sekä välkkymistä.

Sisäänrakennettu soundbar

MateView GT -näytön innovatiivinen soundbar yhdistää jalustan ja kaiuttimen yhdeksi
kokonaisuudeksi. Soundbarissa on kaksi kaiutinta, jotka tukevat 2.0-stereoäänentoistoa. Käyttäjät
voivat siis nauttia mukaansatempaavasta surround-äänestä niin pelien kuin videoidenkin aikana.
Kaiuttimen RGB-kosketuspaneelissa on sekä muokattavissa oleva valoefekti että mahdollisuus säätää
äänenvoimakkuutta helposti yhdellä sormella. Kokonaisuus yhdistää tyylikkyyden käytettävyyteen, ja
lopputuloksena on miellyttävä käyttökokemus työpöydän äärellä.

Huawei MateView GT:ssä on myös laaja valikoima liitäntöjä, joihin lukeutuvat 3,5 millimetrin
ääniliitäntä kuulokkeille ja mikrofoneille, kaksi HDMI 2.0 -kuvaliitäntää, DisplayPort 1.4 -liitäntä, USB
Type-C -liitäntä lataukseen sekä omassa luokassaan uniikki täyden ominaisuustuen Type-C-liitäntä.
MateView GT:n liitännät kattavat siis laajan valikoiman käyttäjien laajennustarpeita.

Kookas 4K+ Ultra-HD -näyttö2 toistaa värit todentuntuisesti

Huawei MateView on ammattilaistason näyttö, jossa on 28,2-tuumainen 3:2-kuvasuhteen paneeli ja
3 840 × 2 560 -resoluutio. Lopputuloksena on huippuluokan katselukokemus, jossa pienimmätkin
yksityiskohdat heräävät eloon ruudulla. Kukin näyttölaite on kalibroitu ammattimaisesti suoraan
tehtaalla tarkan värintoiston takaamiseksi. MateView saavuttaa sRGB-tilassa väritarkkuusarvon ΔE <1
ja DCI-P3-tilassa arvon ΔE <23. Näyttö on myös VESA DisplayHDR™ 400 -sertifioitu, eli käyttäjät
näkevät helposti kaikki yksityiskohdat myös ruudulla näkyvän kuvan pimeämmiltä alueilta. MateView
tukee 98 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta4 ja 100 prosenttia sRGB-väriavaruudesta.

4 98 prosenttia DCI-P3 -väriavaruudesta on tyypillinen arvo. Näyttö tukee lisäksi 100 prosenttia sRGB -väriavaruudesta.
Käyttäjät voivat vaihtaa tilojen välillä laitteen asetuksista.

3 ΔE<2 osoittaa keskimääräisen väristandardiarvon DCI-P3 -väriavaruudessa ja ΔE<1 sRGB -väriavaruudessa. Tiedot peräisin
Huawein laboratorioista. Väritaso voi vaihdella riippuen näytön käyttöajasta ja testaustavoista.

2 4K+ -tarkkuus on 3840 × 2560 pikseliä. Tavallisen 4K:n tarkkuus on 3840 × 2160 pikseliä.



Monien MateBook-tietokoneiden tapaan myös MateView-näyttö on saanut TÜV Rheinland Low Blue
Light5- ja Flicker Free -sertifikaatit6. Näyttö kykenee siis suodattamaan tehokkaasti haitallista valoa ja
helpottamaan näin mahdollista välkkymisen aiheuttamaa silmien väsymistä.

Joustavuutta langallisilla ja langattomilla yhteysmahdollisuuksilla

MateView hyötyy suuresti Huawein kokemuksesta televiestinnässä ja langattomissa yhteyksissä.
Näyttö nimittäin tukee langallisten yhteyksien lisäksi myös langattomia yhteyksiä älypuhelimiin,
kannettaviin tietokoneisiin ja tabletteihin. Huawei MateView tukee OneHop Projection -kuvayhteyttä
älypuhelimista ja sallii käyttäjän myös käynnistää Desktop Mode7 -tilan langattomasti. Tässä tilassa
käyttäjät saavat kaiken irti puhelimensa suorituskyvystä ja voivat työskennellä tehokkaasti suurella
näytöllä.

MateView-näytön takana sijaitsee kattava liitäntävalikoima, mukaan lukien kaksi USB-C-liitäntää,
kaksi USB-A-liitäntää, yksi HDMI-liitäntä, yksi Mini DisplayPort -liitäntä sekä yksi 3,5 millimetrin
kuulokeliitäntä.

Suoraan Huawei MateView -näyttöön yhdistettyä hiirtä ja näppäimistöä on mahdollista käyttää
tekstinsyöttöön ja navigointiin näyttöön yhdistetyillä laitteilla, kuten kannettavilla tietokoneilla ja
älypuhelimilla. Tämän ansiosta käyttäjän on mahdollista vaihtaa käytettävää laitetta joustavasti ilman
tarvetta irrottaa ja uudelleenkiinnittää kaikkia oheislaitteitaan. Uuden laitteen liittäminen
USB-C-liitäntään riittää.

7 Tuki vain tietyillä Huawei-puhelimilla, joissa on Kirin 980 -suoritin (tai tehokkaampi) ja EMUI 12.0 -käyttöliittymäversio (tai
uudempi). Lisätietoja yhteensopivista malleista Huawein asiakaspalvelusta.

6 Näytössä on DC dimming -tila ilman ruudun välkkymistä.

5 Huawei MateView on saanut TÜV Rheinland Low Blue Light- ja Flicker Free -sertifikaatit. Low Blue Light
-sertifiointitestauksen olosuhteet: kun Eye Comfort -tila on kytkettynä päälle, näyttö on läpäissyt TÜV Rheinland Low Blue
Light -testit. Tuotetta ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön. Sinisen valon lähteen energia ja voimakkuus vähenevät
riippuen aallonpituudesta. Tarkkaile varsinaista käyttövaikutusta.



Minimalistinen muotoilu sopii kaikkiin sisustuksiin

Huawei MateView on saanut inspiraatiota maalari Wassily Kandinskyn töistä ja futuristisista
tyylisuuntauksista. MateView on geometrisesti muotoiltu ja perinteisen takapaneelin sijaan siinä on
magneettinen takapaneeli, joka hienovaraisine yksityiskohtineen luo minimalistisen kokonaisuuden.
Etupuolella näyttö-runko-suhde on huomattavat 94 prosenttia8, mikä auttaa mukaansatempaavan
katselukokemuksen luomisessa.

MateView-näytössä on myös ainutlaatuinen integroitu ja korkeussäädettävä jalusta. Näyttöosa on
erillään muusta rakenteesta, joten käyttäjät voivat säätää sekä näytön korkeutta että kallistuskulmaa
vaivatta yhdellä sormella.

Huawei Smart Bar ja kaksoiskaiutinjärjestelmä

Kankeiden näytöllä olevien valikoiden sijaan MateView luottaa fiksusti piilotettuun Huawei Smart Bar
-hallintaelementtiin, jonka kosketuskäyttöliittymällä käyttäjät voivat säätää näytön asetuksia, kuten
sisääntulosignaalia ja äänenvoimakkuutta.

Äänentoistosta vastaa kaksi tehokasta eteenpäin suunnattua kaiutinta, jotka on sisäänrakennettu
näytön jalustaan. Lisäksi jalustassa on kaksi mikrofonia, jotka hyödyntävät kohinanpoistoalgoritmeja
ja voivat poimia ääntä jopa neljän metrin9 päässä olevista lähteistä. Huawei MateView -näytön
käyttäjät tulevat siis aina kuulluiksi puheluissa sekä kotona että toimistolla.

Saatavuus

34-tuumaisen Huawei MateView GT -näytön suositushinta on integroidun SoundBar-kaiuttimen
kanssa 599 € ja ilman SoundBaria 549 €. Molempien vaihtoehtojen värinä on musta. 28-tuumaisen
Huawei MateView -näytön suositushinta on 699 €, värivaihtoehtona hopea. MateView GT- ja
MateView -näyttöjen myynti alkaa Suomessa syyskuussa 2021.

Kuvat:
Huawei MateView GT
Huawei MateView
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9 Tiedot Huawein laboratorioista. Tarkkaile varsinaista käyttökokemusta.

8 Tiedot Huawein laboratorioista. Suhde laskettu vertaamalla näkyvää näyttöalaa näkyvään näytön ja näytönreunuksen
yhteenlaskettuun alaan. Todellinen näyttö-runko-suhde voi vaihdella.
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Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.

Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja
Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja
tuotekehityksen parissa.

Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli
30 vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.

Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/   

Huawei sosiaalisessa mediassa:         
Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileFi
Instagram: https://instagram.com/HuaweiMobileFi
Youtube: https://youtube.com/HuaweiMobileFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile
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