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Copyright
© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservado.
As marcas de comércio mencionadas neste manul são registradas legalmente 
para seus respectivos proprietários.

Termo de Responsabilidade
As informações neste manual são protegidas pelas leis de direitos autorais e 
são de propriedade da GIGABYTE.
Mudanças nas especificações e recursos neste manual podem ser realizadas 
pela GIGABYTE sem prévio aviso.
Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, 
traduzida, transmitida ou publicada de qualquer forma ou por nenhum 
meio sem a permissão prévia por escrito da GIGABYTE.
• Para ajudar no uso deste monitor, leia cuidadosamente o Guia do 

Usuário.
• Para mais informações, verifique no nosso site em: 
      https://www.gigabyte.com

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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SAFETY INFORMATION
Regulatory Notices
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Precauções de Segurança
Leia as seguintes Precauções de Segurança antes de usar o monitor.
• Use apenas os acessórios que são fornecidos com o monitor ou que são 

recomendados pelo fabricante.
• Mantenha o saco plástico de embalagem do produto em um local que 

não possa ser alcançado por crianças.
• Antes de conectar o monitor à tomada de energia, certifique-se que 

a classificação de tensão do cabo de energia seja compatível com as 
especificações de energia no país onde você se encontra.

• O plugue do cabo de energia deve ser conectado a uma tomada de 
energia adequadamente ligada com fio e aterrada .

• Não toque no plugue com as mãos molhadas, de outro modo, 
facilmente pode sofrer um choque elétrico.

• Coloque o monitor sobre um localestável e bem ventilado.
• Não coloque o monitor perto de fontes de calor como radiadores 

elétricos ou luz direta do sol.
• Os furos ou aberturas no monitor são para ventilação. Não cubra ou 

bloqueie os furos de ventilação com nenhum objeto.
• Não use o monitor perto de água, drinques ou qualquer tipo de líquido. 

Falhas em fazer isso podem causar choques elétricos ou danificar o 
monitor

• Certifique-se de retirar o plugue do monitor da tomada de energia 
antes da limpeza.

• Como a superfície da tela é fácil de ser arranhada, evite tocar a 
superfície com qualquer objetoduro ou afiado.

• Use um pano macio sem fiapos em vez de um tecido qualquer para 
limpar a tela. Você pode usar um limpa-vidros para limpar o monitor, se 
necessário. Entretanto, nunca vaporize o limpador diretamente sobre a 
tela.

• Desconecte o cabo de energia se o monitor não estiver sendo usado por 
um longo período de tempo.

• Não tente desmontar ou reparar o monitor sozinho.
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INTRODUÇÃO
Desembalando
1. Abra a tampa superior da embalagem. Depois observe as instruções 

de desembalo anexas na parte interna tampa. Certifique-se que a 
caixa está na orientação correta, coloque cuidadosamente a caixa 
sobre uma superfície estável como marcado à caneta.

2. Abra o interior da tampa. Segure o conjunto de espuma EPS (pelas 
aberturas) para retirá-lo da caixa.
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3. Remova os itens da espuma EPS superior.  

4. Remova a espuma EPS superior. Depois você pode remover o suporte da 
espuma EPS inferior.
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Conteúdo da Embalagem
Os seguintes itens vêm com sua caixa de embalagem. Se algum deles estiver 
faltando, entre em contato com seu representante local.

Monitor Base Monitor Cabo de Energia

Cabo HDMI

Cabo USBSuporte Cabo DP

Multilíngua
Instalação
Guia

Cartão de Garantia

Guia de Partida Rápida Cartão de Garantia

Nota: Mantenha a caixa e os materiais da embalagem para futuro transporte 
do monitor.
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Visão geral do Produto
Vista Frontal

1

2

1 LEDE de energia 2 Botão de controle
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Vista Posterior

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

1 53 4 6 72

1   Adaptador ENTRADA CA
2   Bloqueio Kensington
3   Portas HDMI (x2) 
4   DisplayPort

5  Adaptador fones de ouvido
6  Portas USB 3.0 (x2)
7  Porta a montante USB
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INSTRUÇÕES PRELIMINARES
Instalando a base do monitor
1. Alinhe a base do Suporte com o suporte por baixo do mesmo. Depois fixe a 

base no suporte. Aperte o parafuso para fixar a base do monitor no lugar.

Nota: Você também pode usar uma moeda ou uma chave de fenda pequena de 
cabeça chata para apertar o parafuso.
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2. Levante o Suporte e Base montados na posição vertical e coloque-os 
sobre uma mesa. Depois baixe a placa do suporte para permitir que a 
placa de segurança seja liberada de sua ranhura. 

3. Coloque o monitor sobre o acolchoamento da embalagem ou sobre 
uma superfície plana, com a tela voltada para baixo. Rasgue a bolsa 
EPE, instale o suporte na parte posterior do monitor. Depois, pegue o 
monitor pela espuma EPS inferior segurando o braço do suporte. Levante 
cuidadosamente o monitor. Coloque-o na vertical sobre uma mesa. 
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Levantando o Monitor
Retire o monitor da caixa segurando o braço do suporte. Levante 
cuidadosamente o monitor, gire e coloque-o na vertical no seu suporte, 
sobre uma superfície regular plana. Remova a tira de espuma do monitor.

Nota: Considere guardar a caixa e a embalagem para uso futuro se for preciso 
transportar o monitor. A embalagem de espuma fixada é ideal para proteger o monitor 
durante o transporte.
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Ajuste do Ângulo de Visualização
Nota: Segure a base do monitor de modo que a tela não caia quando fizer ajus-
tes.

Ajuste do Ângulo de Inclinação
Incline a tela para frente ou para trás para o ângulo de visualização 
desejado (-5˚ a 20˚).

5°
20°
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Mudança da Orientação da Tela

Levante a tela para a posição mais alta (130mm).

130 mm

Nota: Antes de fazer o ajuste de altura, certifique-se que removeu a placa de segu-
rança do suporte.
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Instalação do Suporte de Montagem na Parede (Opcional)
Use apenas o kit de montagem na parede de 100 x 100 mm 
recomendado pelo fabricante.
1. Coloque o monitor sobre uma superfície plana, com a tela voltada para 

baixo.
Nota: Recomendamos que cubra a superfície da mesa com um pano macio para 
evitar danos no monitor.

2. Pressione os clipes de bloqueio para dentro para soltar o suporte do monitor.

3. Puxe levemente o suporte para baixo para soltar os ganchos. Depois 
remova o suporte.
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4. Fixe a braçadeira de montagem nos furos de montagem na parte 
posterior do monitor. Depois use os parafusos para fixar a braçadeira no 
lugar.

100 mm

100 mm

Nota: Para montar o monitor na parede, consulte o guia de instalação que está incluído 
no kit da braçadeira de montagem na parede.
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Fazendo conexões

11

42

3

5

Painel

Unidade de disco 
USB e Mouse

Computador

Computador

Fone de ouvido

Saída de energia

USB 3.0PDHDMI-1 HDMI-2

6

1  Cabo de energia 
2  Cabo HDMI
3  Cabo DisplayPort
4  Cabo fone de ouvido

5  Cabo USB
6  Cabo USB (Macho-A para Macho-B)



Manual do Usuário do Monitor LCD

- 25 -

Usando o dispositivo
Ligando/Desligando
Certifique-se que o interruptor de energia próximo ao adaptador de entrada de 
energia CA esteja posicionado em ON(ligado).
Energia Ligada
1. Conecte uma extremidade do cabo de energia ao adaptador de 

ENTRADA de CA na parte de trás do monitor.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de energia a uma tomada de energia.
3. Pressione  o botão Control (controle) para ligar o  monitor. O LED de 

energia acenderá na cor branca, indicando que o monitor está pronto para 
uso.

Energia desligada
Pressione o botão Control (controle) por 2 segundos para desligar o monitor.
Nota: Quando o menu Principal aparece na tela, você também pode desligar o monitor 
movendo o botão Control (controle) para baixo ( ). Consulte apágina 30.
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Recomendações para Conforto do Usuário
A seguir se encontram algumas dicas para uma visualização confortável de seu 
monitor:
• Distâncias de visualização ideais para monitores varia de 

aproximadamente 510 mm a 760 mm (20” a 30”).
• Uma orientação geral é posicionar o monitor de modo que a parte 

superior da tela fique na altura ou levemente abaixo da altura dos olhos 
quando você estiver confortavelmente sentado.

• Use uma iluminação adequada para o tipo de trabalho que estiver realizando.
• Faça intervalos regulares e frequentes (a cada 10 minutos pelo menos) a 

cada meia hora.
• Certifique-se de olhar periodicamente fora da tela de seu monitor e focar-se 

em uma objeto distante por no mínimo 20 segundos durante os intervalos.
• Exercícios com os olhos podem ajudar a reduzir a fadiga ocular. Repita 

estes exercícios frequentemente: (1) olhe para cima e para baixo (2) 
deslize seu olhar lentamente (3) mova seus olhos diagonalmente.
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Selecionando a Entrada de Vídeo

1. Mova o botão Control (controle) 
para a direita  ( ) para entrar no 
menu Input (Entrada) .

2. Mova o botão Control (controle) 
para o centro  ( ) para selecionar 
a fonte de entrada desejada. 
Depois pressione o botão Control 
(controle) para confirmar.

Select Exit

Input

DisplayPort

HDMI 1

HDMI 2
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OPERAÇÕES
Menu Rápido
Tecla de Atalho
De modo padrão, o botão Control (controle) foi atribuído com uma função 
específica.
Nota: Para mudar a função de tecla de atalho predefinida, consulte a seção “Troca  
Rápida” na página 39.

Para acessar a função de tecla de atalho, faça o seguinte:
• Mova o botão Control (controle) 

para cima ( ) para entrar  no menu 
Black Equalizer (Equalizador de 
Preto).
 
Mova o botão Control (controle) 
para cima/para baixo ( ) para 
ajustar a definição e pressione o 
botão Control (controlar) para 
confirmar.

Adjust Exit

Black Equalizer

10
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• Mova o botão Control (controle) para baixo ( ) para entrar no Picture 
Mode (Modo Imagem).
Mova o botão Control (controle)
para o centro ( ) para selecionar a 
opção desejada e pressione o botão 
Control (controle) para confirmar.

• Mova o botão Control (controle) 
para a esquerda ( ) para entrar  no 
menu Volume .

 Mova o botão Control (controle) 
para cima/para baixo  ( ) para 
ajustar o nível de volume do fone de 
ouvido e pressione o botão Control 
(controle) para confirmar.

• Mova o botão Control (controle) para a direita ( ) para entrar no menu 
Input (Entrada). Consulte a seção “Selecionando a Entrada de Vídeo”.

Nota: Para fechar o menu, mova o botão Control (controle) para a esquerda ( ).

Select Exit

Picture Mode

Standard

FPS

RTS/RPG

Movie

Reader

Adjust Exit

Volume

50
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Guia de função das teclas
• Pressione o botão Control (controle) para visualizar o menu Principal.

SAÍDA

DEFINIÇÃO

ENERGIA 
DESLIGADA

ASSISTÊNCIA 
JOGOSPAINEL

Assistência jogos

Energia desligada

Definições

Painel

Saída

Depois use o botão Control (controle) para selecionar a função 
desejada e configurar as relativas definições.

Dashboard (Painel)
Quando o menu Principal é exibido na tela, mova o botão Control (controle) 
para a esquerda ( ) para entrar no menu Dashboard (Painel) .

Select Exit

Dashboard

Function

Dashboard
Location

ON

OFF

CPU Temperature

CPU Frequency

CPU Fan Speed

CPU Fan Speed

CPU Usage Rate

GPU Temperature

GPU Frequency

• Function (Função): Habilitar/Desabilitar a função. Quando habilitado, 
você pode selecionar a(s) opção(ões) desejada(s) para ser(em) 
mostradas na tela.

• Dashboard Location (Localização do Painel): Especifique a 
localização das informações do Painel a serem mostradas na tela.
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Depois que a configuração do Painel é completada, ela transferirá os 
dados do sistema para o SOC por meio da porta USB e exibirá o valor 
da(s) função(ões) selecionada(s) na tela.

AORUS Mouse DPI

CPU temperature
CPU frequency
CPU fan Speed
CPU usage Rate 
GPU temperature
GPU frequency
GPU fan speed
GPU usage rate

Nota: Certifique-se que o cabo USB está conectado adequadamente à porta a mon-
tante do USB do monitor do seu computador.

Nota: Instalação e execução do software “OSD Sidekick” são necessárias.

Game Assist (Assistência aos jogos)
• Quando o menu Principal é exibido na tela, mova o botão Control (controle) 

para a direita ( ) para entrar no menu Game Assist (Assistência aos 
Jogos) .

Select Exit

GameAssist

Game Info

Display
Alignment

Gaming Timer

Crosshair

Gaming Counter

Refresh Rate

OFF

Count Up

Count Down

Info Location
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• Game INFO (INFORMAÇÕES sobre Jogos): Configure as 
definições FPS (First Person Shooting) relativas ao jogo.
√ Selecione Gaming Timer (Temporizador de Jogos) para 

selecionar o modo de temporizador com contagem regressiva. 
Para desabilitar esta função, ajuste a definição em OFF 
(DESLIGAR).

√ Selecione Gaming Counter  (Contador de Jogos) ou Refresh Rate (Taxa 
de Renovação) para habilitar/desabilitar o contador de jogos ou a defini-
ção da taxa de renovação em tempo real.

√ Selecione Info Location (Informações de Localização) para 
especificar a localização das informações a serem mostradas na 
tela.

60

05:00

0
60

• Crosshair (Retículos): Selecione o tipo de retículo desejado para 
acompanhar o ambiente de seus jogos. Isto torna o objetivo mais fácil.

• Display Alignment (Alinhamento da Visualização): Quando a função 
é habilitada, ela exibe as linhas de alinhamento nos quatro lados da 
tela, fornecendo uma ferramenta prática para alinhar múltiplos monitores 
perfeitamente.
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Configure as Definições do Dispositivo
Quando o menu Principal aparece na tela, mova o botão Control (controle) 
para cima ( ) para entrar no menu Settings (Definições) .
Nota: Use o botão Control (controle) para navegar pelo menu e realizar ajustes.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Button Guide

Gaming (Jogos)
Configure as relativas definições de jogo.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Resolution Black Equalizer Aim Stabilizer Overdrive Refresh Rate FreeSync
2560x1440 10 OFF Balance 60 HZ ON  

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Aim Stabilizer

Black Equalizer

Super Resolution

Display Mode

Overdrive

Adaptive Sync

Save Settings

10

Guia de Botões
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Item Descrição
Aim Stabilizer 
(Estabilizador Alvo)

Quando esta função é habilitada, ela reduz a simulação 
de movimento em jogos de movimento rápido.
Nota: Esta função não está disponível sob as seguintes 
condições:
- quando a definição de frequência é inferior a 100Hz.
- quando a função Adaptive Sync é ativada.

Black Equalizer 
(Equalizador de 
Preto)

Ajusta o brilho das áreas pretas.

Super Resolution 
(Super Resolução)

Ajuste fino de imagens de baixa resolução.

Display Mode (Modo 
de Visualização)

Selecione a proporção de aspecto da tela.
• Full (Cheia): Escale a imagem de entrada para 

preencher a tela. Ideal para imagens de aspecto 
16:9.

• Aspect (Aspecto): Visualiza a imagem de entrada 
sem distorção geométrica preenchendo o máximo 
possível a tela.

• 1:1: Visualiza a imagem de entrada em sua 
resolução nativa sem redução. 

• 22”W (16:10): Visualiza a imagem de entrada de 
acordo se for em um monitor 22”W com proporção 
de aspecto 16:10. 

• 23”W (16:9): Visualiza a imagem de entrada de 
acordo se for em um monitor 23”W com proporção 
de aspecto 16:9. 

• 23,6”W (16:9): Visualiza a imagem de entrada de 
acordo se for em um monitor 23,6”W com proporção 
de aspecto 16:9. 

• 24”W (16:9): Visualiza a imagem de entrada de 
acordo se for em um monitor 24”W com proporção 
de aspecto 16:9

Nota: Esta opção não é compatível com as funções Adaptive 
Sync e PIP/ PBP.

Overdrive Melhora o tempo de resposta do monitor LCD.

Adaptive Sync Quando esta função é habilitada, ela elimina o retardo e 
rasgo da tela durante a execução de jogos.
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Picture (Imagem)
Configure as relativas definições da imagem.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

HDR Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
OFF 85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

85

Brightness

Contrast

Color Vibrance

Sharpness

Gamma

Color Temperature

Low Blue Light

FPS

Standard

RTS/RPG

Movie

Reader

sRGB

Custon 1

Item Descrição
Standard (Padrão)  Para a edição de documentos ou navegação dos sites

FPS Para leitura dos jogos FPS (First Person Shooting).

RTS/RPG Para a leitura dos jogos RTS (Real-Time Strategy) ou 
RPG (Role-Playing Game).

Movie (Filmes) Para assistir filmes.

Reader (Leitor) Para a visualização de documentos.

sRGB Para visualização de fotos e gráficos no computador.

Custom 1 
(Personalização 1)

Definições do modo de imagem personalizada.

Custom 2 
(Personalização 2)

Definições do modo de imagem personalizada.

Custom 3 
(Personalização 3)

Definições do modo de imagem personalizada.

Nota: O modo de imagem “Standard (Padrão)”, “Level 10 (Nível 10)” luz azul baixa são 
definições otimizadas em conformidade com a “Certificação de Luz Azul Baixa TUV”.
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Display (Visualização)
Configure as relativas definições da tela de visualização.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

HDMI RGB PC Range

Input

Overscan

HDR
OFF

Item Descrição
Input 
(Entrada)

Seleciona a Entrada de Vídeo.

HDMI RGB 
PC Range 
(HDMI RGB 
PC Intervalo)

Selecione uma definição de intervalo RGB apropriada ou 
deixe que o monitor a detecte automaticamente.
Nota: Esta opção só está disponível para a entrada HDMI.

Overscan Quando esta função é habilitada, ela alarga levemente a 
imagem de entrada para ocultar as bordas exteriores da 
imagem.
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PIP/PBP
Configura as definições relativas a multi-imagens.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

PIP

OFF

PBP

HDR
OFF

Item Descrição
OFF 
(DESLIGAR)

Desabilita a função PIP/PBP.

PIP Divide a tela em 2 partes (janela principal e janela de 
inserção).
• Source (Fonte): Muda a fonte de entrada para a 

janela de inserção.
• PIP Size (Tamanho PIP): Ajusta o tamanho da janela de 

inserção.
• Location (Localização):  Move a posição da janela de 

inserção.
• Display Switch (Interruptor de Visualização): Troca as duas 

janelas.
• Audio Switch (Interruptor de Áudio): Seleciona de qual 

fonte de áudio você deseja receber o som.
PBP Tela de divisão 1x1 de visualização (janelas esquerda e 

direita).
• Source (Fonte): Muda a fonte de entrada para a 

janela direita.
• Display Switch (Interruptor de Visualização): Troca as duas 

janelas.
• Audio Switch (Interruptor de Áudio): Seleciona de qual 

fonte de áudio você deseja receber o som.
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System (Sistema)
Configura as relativas definições do sistema.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

Volume

MuteOSD Setting

Audio

Quick Switch

Other Settings

HDR
OFF

Item Descrição
Audio (Áudio) Configura as definições do fone de ouvido.

• Volume: Ajusta o nível de volume.
• Mute (Mudo): Habilita/Desabilita a função de mudo.

OSD Settings 
(Definições 
OSD)

Configure as definições do menu relativo à visualização na tela 
(OSD).
• Display Time (Tempo de Visualização): Define a 

quantidade de tempo que o menu OSD permanece na 
tela.

• OSD Transparency (Transparência OSD): Ajuste a 
transparência do menu OSD.

OSD Settings 
(Definições 
OSD)
(continua)

• OSD Lock (Bloqueio OSD): Quando esta função é 
habilitada, nenhum ajuste OSD é permitido.
Nota: Para desabilitar a função de bloqueio OSD, pressione a 
tecla Control (controle). Quando a mensagem aparece na tela, 
selecione Yes (Sim) para confirmar.

The button is locked, 

con�rm to unlock OSD. 

No Yes
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Item Descrição

Quick Switch 
(Troca 
Rápida)

Atribui a função das teclas de atalho.
Available options (Opções disponíveis): Aim Stabilizer 
(Estabilizador Alvo), Black Equalizer (Equalizador de Preto), Low 
Blue Light (Luz Azul Baixa), Volume, Input (Entrada), Contrast 
(Contraste), Brightness (Brilho) e Picture Mode (Modo Imagem).
O ajuste padrão das teclas de atalho é como segue:

Aumentar ( ): Equalizador de Preto   
Diminuir ( ): Picture Mode (Modo Imagem) 
Direita ( ): Input (Entrada)
Esquerda ( ): Volume

Other 
Settings 
(Outras 
Definições)

• Resolution Notice (Aviso Resolução): Quando esta função 
é habilitada, a mensagem de resolução atual aparecerá na 
tela quando o monitor muda para outra fonte de entrada.

• Input Auto Switch (Interruptor Entrada Automática): Quando 
esta função é habilitada, ela muda automaticamente para 
uma fonte de entrada disponível.

• Auto Power Off (Energia Automática Desligada): 
Quando esta função está habilitada, o monitor desligará 
automaticamente depois de um certo período de tempo.

Other 
Settings 
(Outras 
Definições)
(continua)

• DisplayPort Ver.: Defina a versão do DisplayPort em 1.1, 1.2, 
1.2+HDR
Nota:
• Certifique-se de configurar esta opção baseada na versão 

do DisplayPort suportada pela sua placa gráfica.



Manual do Usuário do Monitor LCD

- 40 -

Language (Idioma)

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

繁中

English

简中

Deutsch

Français

日本語

한국어

HDR
OFF

Item Descrição
Language 
(Idioma)

Selecione um idioma disponível para o menu OSD.
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Save Settings (Salvar as Definições)
Salvar todos os dados.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/PBP

Language

Reset All

Save Settings

Save

LoadSetting2

Setting1

Setting3

HDR
OFF

Item Descrição
Setting1 
(Definição1)

Depois da seleção, o menu Salvar e Carregar aparecerá para 
a escolha.

Setting2 
(Definição2)

Depois da seleção, o menu Salvar e Carregar aparecerá para 
a escolha.

Setting3 
(Definição3)

Depois da seleção, o menu Salvar e Carregar aparecerá para 
a escolha.
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Reset All (Reinicializar Tudo)
Restaure o monitor nas suas definições padrão de fábrica.

Exit

Move/Adjust

Enter/Con�rm

Picture Mode Standard

Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Temperature
85 50 5 OFF Normal

Gaming

Picture

Display

System

PIP/BPB

Language

Reset All

Save Settings

HDR
OFF
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APÊNDICES
Especificações

Item Especificações
Tamanho do Painel 27-pol
Proporção da Imagem 16:9
Resolução 2560 x 1440
Taxa de Renovação 165Hz
Vida útil LED 30.000 horas (mín.)
Distância dos Pixels 0,2331(H) x 0,2331(V)
Tempo de Resposta 1ms MPRT
Brilho 250 nits (típ.)/200 nits (min.)
Proporção de Contraste 4000:1 (típ.)
Profundidade da Cor 16,7M ( 8Bit)
Área de Visualização 
Ativa

596,736(H) x 335,664(V)

Ângulo de Visualização 178°(H)/178°(V)
Frequência 48~165Hz
Terminais de Entrada/
Saída

• 2 HDMI 2.0
• 1 DP 1.2
• 1 fone de 

ouvido

• 2 USB 3.0 (a jusante)
com capacidade de carga 
BC 1.2 de 5V/1,5A

• 1 USB a montante
Fonte de Alimentação CA 100 ~ 240V a 50/60Hz
Consumo de Energia • Ligado: 70W (Máx.)

• Em espera: 0,3W
• Desligado: 0,2W

Dimensões (L x A x P) 700 X 481 X 248 mm (com suporte)
Peso 6,33 kg (Líquido)
Intervalo de 
Temperatura (operação) 0°C a 40°C

Nota: Especificações sujeitas a mudanças sem prévio aviso.
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Lista de Sincronização Suportada

Porta QHD Porta QHD
HDMI 640x480@60Hz DP 640x480@60Hz

640x480@75Hz 640x480@75Hz
720x480@60Hz 720x480@60Hz
800x600@60Hz 800x600@60Hz
800x600@75Hz 800x600@75Hz
1024x768@60Hz 1024x768@60Hz
1024x768@75Hz 1024x768@75Hz
1280x720@60Hz 1280x720@60Hz
1280x720@120Hz 1280x720@120Hz
1280x720@144Hz 1280x720@144Hz
1920x1080@60Hz 1920x1080@60Hz
1920x1080@120Hz 1920x1080@120Hz 
1920x1080@144Hz 1920x1080@165Hz
2560x1440@60Hz 2560x1440@60Hz
2560x1440@120Hz 2560x1440@120Hz
2560x1440@144Hz 2560x1440@165Hz
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Resolução de Problemas

Problema Possível(eis) Solução(ões)
Sem energia • Certifique-se que o cabo de energia esteja 

conectado adequadamente à fonte de energia e  
ao monitor.

• Verifique o cabo e o plugue para certificar-se que 
eles não estejam partidos.

• Certifique-se que o monitor esteja ligado.
Nenhuma 
imagem é 
exibida na tela

• Certifique-se que o monitor e o computador estejam 
adequadamente conectados e ambos os dispositivos 
estejam ligados.

• Certifique-se que você selecionou a fonte de 
entrada correta. Consulte na página 27 ou 36.

A imagem não 
preenche toda 
a tela

• Tente uma definição de  Display Mode (Modo 
de Visualização) (proporção da tela). Consulte 
apágina 34.

As cores estão 
distorcidas

• Certifique-se que o cabo de sinal de entrada esteja 
adequadamente conectado.

• Configure as relativas definições da imagem. 
Consulte a seção “Imagem” .

Nenhum som 
ou volume está 
baixo

• Certifique-se que o cabo do fone de ouvido está 
conectado adequadamente.

• Ajuste o nível de volume. Consulte naspáginas 
29 ou 38.

• Verifique a definição em Audio Source (Fonte de 
Áudio) . 

• Ajuste as relativas definiçõesdo som de seu 
computador.

Nota: Se o problema persistir, contate nosso serviço de atendimento ao ciente para 
obter posterior assistência.
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Cuidados Básicos
Quando a tela fica suja, faça o seguinte para limpar a tela:
• Limpe a tela com seu pano macio, sem fiapos para remover qualquer 

poeira residual.
• Vaporize ou aplique o fluido de limpeza sobre uma pano macio. Depois 

limpe a tela suavemente com o pano úmido.
Nota:
• Certifique-se que o pano esteja úmido, mas não molhado.
• Quando limpar, evite aplicar pressão excessiva na tela.
• Limpadores ácidos ou abrasivos podem danificar a tela.

Notas sobre o Carregamento USB
Os seguintes dispositivos não são compatíveis com BC 1.2 do modo CDP. 
Quando o Hub está conectado a um PC, estes dispositivos não podem ser 
carregados usando o cabo USB.

Vendedor Dispositivo PID/VID
Apple IPad PID_129A/VID_05AC
Samsung Galaxy Tab2 10.1 PID_6860/VID_04E8
Samsung GALAXY TabPro PID_6860/VID_04E8

Informações de Serviço GIGABYTE
Mais informações do serviço, visite o site oficial GIGABYTE: 
https://www.gigabyte.com/

http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
http://www.gigabyte.com/
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