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Huawei MateView GT -pelinäyttöperhe laajenee – 27-tuumainen
korkean virkistystaajuuden malli nyt myynnissä
Huawei on tuonut myyntiin uuden MateView GT 27” -pelinäytön, jossa on vaikuttava 165 Hz:n
virkistystaajuus ja 1500R-kaarevuus1. Yhtiön uusin näyttö tuo aiemmista MateView-näytöistä
tutun huipputeknologian ja kokemuksellisuuden kompaktimpaan kokoluokkaan.

Huawei MateView GT 27” on 27-tuumainen äärimmäisen kaareva näyttö, jonka kuvasuhde on 16:9 ja
tarkkuus 2 560 x 1 440 pikseliä. Kokonaisuus soveltuu suosituista peleistä ja elokuvista nauttimiseen
sekä takaa mukaansatempaavan viihdekokemuksen kaikille käyttäjille.
Näyttävää kuvaa, monipuoliset ominaisuudet
MateView GT 27” -näytössä on elokuvatason väriavaruustuki ja se on muiden MateView GT
-näyttöjen tavoin kalibroitu saavuttamaan ΔE<2-tason väritarkkuus2. Värit toistuvat siis näytöllä
aidontuntuisesti ja elävästi. Näytön kirkkaus on jopa 350 nitiä, ja 4000:1-kontrastisuhde sekä HDR 10
-tuki herättävät jokaisen yksityiskohdan henkiin3.
Sulavan katselu- ja pelikokemuksen takaa MateView GT 27” -näytön 165 Hz:n virkistystaajuus
QHD-tarkkuudella4. Muiden etujen ohella näyttö vähentää tehokkaasti silmien rasitusta aiheuttavaa
välkkymistä ja sille on myönnetty TÜV Rheinland Low Blue Light -sertifikaatti5. Pelaajia on lisäksi
1

Riippuu tuotteen varustuksesta ja valmistusprosessista. Todellinen koko voi vaihdella, varsinainen lopputuote
huomioitava.
2
Tiedot Huawein laboratorioista. ΔE<2 on tyypillinen arvo keskiarvoiselle väritarkkuudelle Huawei MateView
GT -näytössä (sRGB). Väritarkkuus voi vaihdella hieman riippuen näytön käyttöajasta, testausmenetelmistä ja
niin edelleen.
3
Tiedot Huawein laboratorioista. Varsinainen käyttökokemus voi vaihdella.
4
Virkistystaajuus jopa 165 Hz. Varsinainen suorituskyky voi vaihdella riippuen kuvalähteestä.
5
Huawei MateView GT 27” -näytölle on myönnetty TÜV Rheinland Low Blue Light- ja Flicker-Free -sertifikaatit.
Low Blue Light -sertifikaatin testiolosuhteet: kun Eye Comfort -tila on päällä, näytön näkymä on läpäissyt
sinisen valon TÜV Rheinland -testit (poislukien värilämpötila-asetukset). Tämä tuote ei ole lääketieteelliseen
käyttöön.

huomioitu monilla erikoisominaisuuksilla, joihin lukeutuvat vastustajien havaitsemisessa avustava
Dark Field Control -toiminto ja sisäänrakennettu tähtäintoiminto.
Huawei MateView GT 27” istuu täydellisesti viihde- tai työkokoonpanon keskiöön, kiitos
liitäntävalikoimaan lukeutuvien HDMI 2.0 -liitännän, DisplayPort 1.2 -liitännän ja USB Type-C
-latausliitännän. Näyttöön on siis helppo liittää esimerkiksi PC tai pelikonsoli. MateView GT 27”
-näytön jalusta on lisäksi reilusti säädettävissä sekä helppo kiinnittää ja irrottaa tarvittaessa.
Saatavuus
Huawei MateView GT 27” on nyt saatavilla laajasti Suomessa. Näytön suositushinta on 399 €.
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