
Monitores LG 
 

LG 24GL650-B 23.6" LED FullHD 144Hz FreeSync 2 

 
Projetado para a vitória. O LG UltraGear™ Gaming Monitor é um poderoso monitor de jogo 
com funções de alto desempenho e que se adapta a qualquer jogo exigente. Com a tecnologia 
AMD RADEON FreeSync™, aproveita toda a ação sem tremer, mesmo com FPS baixo. 
Experimenta um movimento suave e perfeito em jogos rápidos e de alta resolução. Além disso, 
elimina a vibração e fragmentação da imagem. 

Com uma taxa de atualização de 144HZ e 1ms (GTG), os objetos são representados mais 
claramente para um desenvolvimento mais suave do jogo e fluidez visual quase surreal. Os 
objetos mais dinâmicos e rápidos no meio de toda a ação, podem oferecer aos jogadores uma 
vantagem competitiva. 

Características: 

• Painel TN que permite que 1ms (GTG) de velocidade de resposta nativa desfruta dos 
teus jogos na velocidade máxima 

• Interação em tempo real sem atrasos graças ao Dynamic Action Sync (Modo DAS) 
• Tecnologia RADEON FreeSync™ para desfrutares de toda a ação sem tremer, mesmo 

com baixo FPS, graças ao LFC 
• Estabilizador de Preto (Tecnologia de Estabilizador de Preto), que permite cores 

escuras mais diferenciadas 
• Velocidade de resposta de 1ms graças à tecnologia Motion Blur Reduction 

LG 24GL650-B  Especificações: 

• Monitores 
o Tamanho do ecrã na diagonal: 59,9 cm (23.6") 
o Brilho do ecrã (normal): 300 cd/m² 
o Resolução: 1920 x 1080 pixels 
o Proporção de imagem nativa: 16:9 
o Tempo de resposta: 1 ms 
o Tipo de HD: Alta definição total 
o Tecnologia de apresentação: LED 



o Formato do ecrã: Plano 
o Resolução de gráficos suportados: 1920 x 1080 (HD 1080) 
o Rácio de contraste (típico): 1000:1 
o Taxa máxima de actualização: 144 Hz 
o Ângulo de visão (horizontal): 170° 
o Ângulo de visão (vertical): 160° 
o Cores do ecrã: 16,78 milhões de cores 
o Compatibilidade 3D: Não 
o Tipo de painel: TN 
o Dimensão do ecrã na diagonal: 59,8 cm 
o Espaçamento de píxeis: 0,2715 x 0,2715 mm 
o Extensão de frequência horizontal: 30 - 160 kHz 
o Extensão da frequência vertical: 56 - 144 Hz 
o Cobertura NTSC (típica): 72% 

• Desempenho 
o NVIDIA G-SYNC: Não 
o AMD FreeSync: Sim 
o Tecnologia livre de cintilação: Sim 

• Multimédia 
o Altifalantes incorporados: Não 
o Built-in câmera: Não 
o Afinador TV integrado: Não 

• Design 
o Posicionamento no mercado: Jogos 
o Cor da caixa: Preto, Vermelho 

• Conectividade 
o Porta DVI: Não 
o HDMI: Sim 
o Quantidade de portas HDMI: 2 
o Hub USB integrado: Não 
o Quantidade de portas DisplayPort: 1 
o Versão DisplayPort: 1.2 
o Saída para auscultador: Sim 

• Ergonomia 
o Interface de montagem em painel: 100 x 100 mm 
o Suporte VESA: Sim 
o Ajuste de altura: Sim 
o Ajuste de altura: 11 cm 
o Pivot: Sim 
o Ajuste de inclinação: Sim 



o Inclinação: -5 - 15° 
o On Screen Display (OSD): Sim 
o Número de línguas OSD: 18 
o Plug and Play: Sim 

• Gestão de energia 
o Classe de eficiência energética: A 
o Consumo de energia anual: 35 kWh 
o Consumo de energia: 24 W 
o Consumo de energia (standby): 0,3 W 
o Voltagem de entrada de AC: 100 - 240 V 
o Frequência de entrada AC: 50/60 Hz 

• Pesos e dimensões 
o Comprimento: 556,8 mm 
o Largura: 41,2 mm 
o Altura: 333,8 mm 
o Peso do produto: 3 kg 
o Comprimento do conjunto (com suporte): 556,8 mm 
o Largura do conjunto (com suporte): 274,4 mm 
o Altura do conjunto (com suporte): 448,2 mm 
o Peso (com suporte): 4,9 kg 

• Embalagem 
o Cabos: DisplayPort,HDMI 
o Manual do Utilizador: Sim 
o Guia de iniciação rápida: Sim 
o Comprimento da embalagem: 631 mm 
o Encontra as melhores ofertas na pccomponentes.pt 
o Largura da embalagem: 188 mm 
o Altura da embalagem: 523 mm 
o Peso da embalagem: 6,9 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LG 27GL650F-B 27" LED IPS FullHD 144Hz HDR FreeSync 

 
Equipado para a vitória, o monitor gaming LG 27GL650F-B da série LGUltraGear™ é um 
poderoso dispositivo integrado de visualização para jogos. Com a sua resolução FullHD, painel 
LED IPS com taxa de atualização de 144Hz e funcionalidades HDR e FreeSync, integra os 
recursos de alto desempenho necessários para responder aos títulos mais exigentes. 

Características: 

• Mais nítido, mais fluido e mais rápido: Graças à tecnologia AMD RADEON 
FreeSync™, os jogadores poderão desfrutar de jogos rápidos e movimentos fluidos e 
impecáveis em alta resolução. Elimina quase completamente o rasgo e a interrupção 
da tela. 

• Mais clareza e mais realismo: Este monitor é compatível com HDR10, ao reproduzir 
detalhes de partes claras e escuras em conteúdos de alta faixa dinâmica. Os jogadores 
irão desfrutar de brilho e contraste mais intensos, com sombras e silhuetas mais 
profundas. 

• Sente o verdadeiro combate, com cores verdadeiras: A tela IPS com 99% sRGB 
possui uma precisão extraordinária. Oferece um ângulo de visão mais amplo e 
reproduz cenas de campo de batalha ainda mais vívidas, como chamas causadas pelo 
contraste entre explosões. 

• Movimentos fluidos dos jogos: Graças a uma frequência de atualização de 144 Hz e 
o MBR de 1m, os objetos são reproduzidos de forma clara para uma jogabilidade 
impecável e fluência visual quase surreal. Objetos mais dinâmicos e rápidos no meio 
da ação dão aos jogadores uma vantagem competitiva. 

LG 27GL650F-B Especificações: 

• Tela 
o Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 68,6 cm (27") 
o Brilho do ecrã (normal): 400 cd/m² 
o Resolução: 1920 x 1080 pixels 
o Proporção de imagem nativa: 16:9 
o Tempo de resposta (típico): 1 ms 
o Tipo de painel: IPS 
o Tipo de HD: Full HD 
o Tecnologia de apresentação: LED 
o Formato do ecrã: Plano 



o Resolução de gráficos suportados: 1920 x 1080 (HD 1080) 
o Rácio de contraste (típico): 1000:1 
o Ângulo de visão (horizontal): 178° 
o Ângulo de visão (vertical): 178° 
o Cores do ecrã: 16,78 milhões de cores 
o Superfície do visor: Fosco 
o Rácio de contraste (dinâmico): 5000000:1 
o Encontra as melhores 

ofertas na pccomponentes.pt 
o Dim. ecrã na diagonal: 68,58 cm 
o Densidade de píxeis: 0,31125 x 0,31125 mm 
o Cobertura sRGB (típica): 99% 
o Cobertura sRGB (mín.): 90% 
o HDR suportado: Sim 

• Conectividade 
o Porta DVI: Não 
o HDMI: Sim 
o DisplayPort: 1 
o Saída para auscultador: Sim 
o Quantidade de portas HDMI: 2 
o Versão DisplayPort: 1.4 
o Saída de auscultadores: 1 
o Tomada DC-in: Sim 

• Pesos e dimensões 
o Largura do produto: 615,1 mm 
o Profundidade da Unidade: 45,2 mm 
o Altura da Unidade: 366,6 mm 
o Peso do produto: 4,5 kg 
o Largura do conjunto (com suporte): 615,1 mm 
o Profundidade do conjunto (com suporte): 274,4 mm 
o Altura do conjunto (com suporte): 575,2 mm 
o Peso (com suporte): 6,4 kg 

• Gestão de energia 
o Classe de eficiência energética: A 
o Consumo de energia anual: 35 kWh 
o Consumo de energia: 24 W 
o Consumo de energia (desligado): 0,3 W 
o Voltagem de entrada de AC: 100 - 240 V 
o Frequência de entrada AC: 50/60 Hz 

• Embalagem 
o Suporte incluído: Sim 



o Adaptador CA/CC: Sim 
o Cabos: DisplayPort 
o Largura: 697 mm 
o Profundidade da caixa: 198 mm 
o Altura da caixa: 530 mm 
o Peso incl. Embalagem: 8,5 kg 
o Tipo de embalagem: Caixa 

• Ergonomia 
o Suporte VESA: Sim 
o Interruptor ligar/desligar: Sim 
o Limites de ajuste da altura: Sim 
o Interface de montagem em painel: 100 x 100 mm 
o Ajuste de altura: 11 cm 
o Pivot: Sim 
o Ajuste de inclinação: Sim 
o On Screen Display (OSD): Sim 

• Design 
o Posicionamento no mercado: Gaming 
o Cor da caixa: Preto 

• Desempenho 
o NVIDIA G-SYNC: Não 
o AMD FreeSync: Sim 
o Modo EasyRead: Sim 
o Tecnologia livre de cintilação: Sim 

• Multimédia 
o Altifalantes incorporados: Sim 
o Built-in câmara: Não 

 


