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Super Tela Multitarefas 

21:9 UltraWide FullHD IPS 

Seja para jogos ou para trabalhar, o 

Ultrawide LG é perfeito para você. Com 

funções que facilitam a sua vida, você 

vai se apaixonar pela nova tela 21:9 

IPS da LG, otimizado com Flicker Safe 

e Reader Mode para sua conveniência. 

Ideal para quem busca otimizar seu 

tempo com uma super tela multitarefas. 

E para os Gamers ainda conta com 

algumas funcionalidades como DAS, 

Game Mode e Black Stabilizer. 

•Tela de 25” IPS FHD (2560x1080) 

•Formato UltraWide 21:9, 33% mais tela 

•Games Features (Dynamic Action Sync, 

Game Mode, Black Stabilizer) 

•2x HDMI, Headphone Out 

•Flicker Safe / Reader Mode 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

O painel IPS proporciona imagens 
perfeitas com maior ângulo de 

visão. Maior consistência de cores, 
com um sRGB maior de 99%. 

O formato UltraWide 21:9 já 
permite um amplo espaço para 

multi tarefas, somado a resolução 
FHD, é muito mais imersão visual. 

 

Recursos que aprimoram a 
experiência de seus jogos, permitindo 

melhor visibilidade em áreas mais 
escuras e reação imediata em suas 

investidas reduzindo drasticamente o 
“input lag” do seu Monitor. 

DESIGN DO PRODUTO 
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21:9 UltraWide™ Full HD com tela IPS  
O LG 21:9 UltraWide™ Full HD (2560*1080) 
oferece maior conforto visual e garante seu maior 
prazer na visualização da tela, pois não há 
alteração ou distorção nas cores. 

Potente configuração, feito para os  campeões  
A função Black Stabilizer é muito útil na hora de 
identificar um objeto, incluindo oponentes, que 
estão escondidos em áreas mais escuras. 
Outra função muito útil é a Dynamic Action Sync 
que permite atacar imediatamente pois seu input 
lag é drasticamente reduzido. 

GAME MODE 
O Game Mode traz opções como Modo Gamer, 
FPS e RTS, fornecendo experiências de 
jogabilidade customizadas do seu jeito e conforme 
o gênero de cada jogo permitindo trocar as 
configurações de maneira fácil e rápida através do 
Quick Circle! 

Cores mais vivas e reais  
A função Black Stabilizer é muito útil na hora de 
identificar um objeto, incluindo oponentes, que 
estão escondidos em áreas mais escuras. 
Outra função muito útil é a Dynamic Action Sync 
que permite atacar imediatamente pois seu input 
lag é drasticamente reduzido. 
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Divida sua tela e multiplique seus trabalhos 
A função Screen Split divide a tela em múltiplas 
seções para diferentes trabalhos e reajusta a 
janela à tela. No modo avançado é possível 
expandir e incluir 4 modos de Picture-in Picture 
(PIP) dentre 14 opções. 

Ajuste com um clique 
OnScreen Control permite que você facilmente 
customize os ajustes da sua tela com apenas 
alguns cliques. Além disso, o My Display Presets 
que estão no OnScreen Control oferece uma 
customização de tela para cada software 
específico. Essa customização fica salva e é 
selecionada automaticamente ao iniciar o 
programa. 

O futuro dos games em 21:9 
Muitos gamers estão migrando para o 21:9 para 
aumentar a experiência e adrenalina durante o 
jogo. Muitos reconhecem que o 21:9 é 
simplesmente melhor, mais real e mais imersivo.  

OUTROS RECURSOS 

- Flicker Safe 
- Reader Mode 



Modelo: 25UM58 

Tamanho: 25” –  Formato: 21:9 Ultrawide 

Resolução máxima: 2560x1080 (FullHD) 

Brilho: 250 cd/m2  

Contraste Dinâmico: 1000:1 (Estático) 

Tempo de Resposta: 5ms 

Suporte de cores: 16,7M 

Ângulo de Visão: 178°/178° 

Pixel Pitch: 0.2286mm x 0.2286mm 

Fonte: Externa 

Revestimentos da tela: Hard coating (3H) & 

Anti-Glare treatment 

Freqüência Analógica e Digital:    

H: 30~90 kHz 

V: 56~75 Hz  

Consumo de Energia: 27W (Típico) 

Conector de Entrada: 2x HDMI, 1x 

Headphone Out 

Acessórios: Cabo HDMI, Adaptador AC, 

Manual do Usuário (CD + Software Screen 

Split). 

Vesa: Sim (75x75mm) 

Alto-Falantes : Não 

 

ESPECIFICAÇÕES 
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Modelo: 25UM58 

Cor: Preto Brilhante 

Código para Vendas: 25UM58-P 

Sufixo: AWZ 

Código EAN: 880608759090-6 

Classificação Fiscal: 8528.51.20 

Dimensões (L x A x P): 

Líquida (com base): 609x383x188mm 

Líquida (sem base): 609x287x55mm 

Bruta (c/ embalagem): 679x129x350mm 

Peso (Kg): 

Líquido: 4,0Kg (sem embalagem) 

Bruto: 5,4Kg (com embalagem) 

 

Produto beneficiado pela legislação de 

Informática. 

Data de Criação: 27 de Abril de 2016  


