4 Monitores curvos... a preços da China
Date : 17 de Julho de 2017
Os monitores curvos estão a surgir no mercado de uma forma lenta mas já com boas
propostas. O problema é que, por norma, estão associados a preços relativamente altos
quando comparados aos monitores comuns com características semelhantes.
Mas a solução pode estar na oferta chinesa que tantas cartas de qualidade tem lançado nos
últimos anos. Conheça estas 4 propostas.

Monitor HKC C4000 de 23,6"
Este é um monitor com uma curvatura de 1800R com resolução FullHD de 1920 x 1080 píxeis
e com um painel VA. Tem um brilho de 250 cd/m², um tempo de resposta de 6 ms (GTG) e um
ângulo de visão de 178°/170° (horizontal/vertical).

http://www.pplware.com | Pplware

1/4

Tem um ajuste ergonómico em altura e ainda em inclinação e conta com uma porta VGA e uma
HDMI. Não inclui altifalantes.
Este monitor tem como dimensões 54,3 x 40 x 17,9 cm e pesa 4kg. A caixa inclui, além do
monitor e da base, um cabo HDMI, a ficha de alimentação e um manual de instruções rápidas.
O preço deste monitor é de 158,59€.
HKC C4000

Monitor HKC C7000 de 27"
O HKC C7000 é a versão de 27 polegadas do HKC C4000. Tem também uma curvatura de
1800R e resolução FullHD de 1920 x 1080 píxeis e com um painel VA. Tem um brilho de 250
cd/m², um tempo de resposta de 6 ms (GTG) e um ângulo de visão de 178°/170°
(horizontal/vertical).
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Tem o mesmo tipo de ajuste em altura e inclinação e conta com uma porta VGA e uma HDMI.
Como dimensões, tem 61,8 x 45,1 x 19,8 cm e pesa 5kg. A caixa inclui, além do monitor e da
base, um cabo HDMI, a ficha de alimentação e um manual de instruções rápidas, neste caso já
em inglês. O preço deste monitor é de 188,55€.
HKC C7000

Monitor TLC T32M6C de 31,5"
O TLC T32M6C tem uma curvatura de 1800R e tem 31,5" polegadas com resolução FullHD de
1920 x 1080 píxeis e com um painel VA. Tem uma taxa de atualização de 60Hz, um ângulo de
visão de 178°/170° (horizontal/vertical) e um contraste de 3000:1. Adapta-se não só a
ambientes de trabalho como também de jogos.
https://www.youtube.com/watch?v=XN1eXEcX9W8
Conta com uma porta HDMI, uma VGA e DVI e tem altifalantes embutidos. Este monitor tem
como dimensões 71,8 x 48,6 x 21,9 cm, pesa 7,4kg e está disponível por 259,03€.
TLC T32M6C
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Monitor HKC G32 de 31,5"
Esta é a mais cara das propostas e que se adequa mais ao segmento dos jogos, pelo menos é
o objetivo da marca, desde logo notório através do seu design.

A curvatura é, como nos anteriores e também na grande maioria dos modelos disponíveis, de
R1800. Tem um tempo de resposta já mais interessante para os jogadores, de 4ms, e o
contraste é de 3000:1. Este monitor tem uma resolução FullHD e o tipo de painel é VA.
O HKC G32 de 31,5" tem uma dimensão de 72,3 x 15,7 x 20,9 cm e pesa 7,1kg. O seu preço é
de 359,48€.
HKC G32
Para evitar a alfândega, deve ser escolhido o método de envio Priority Line. O tempo de
entrega é de cerca de 3 semanas.
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