
Εµπιστευθείτε τον νούµερο ένα κατασκευαστή 
gaming monitors και για την επαγγελµατική 
σας οθόνη. Η ASUS διαθέτει µια πλήρη γκάµα 
business monitors για κάθε ανάγκη που ξεκινά 
από το γραφείο και φτάνει µέχρι το σηµείο λιανι-
κής και τον δηµιουργό περιεχοµένου. 
Οι εξειδικευµένες σειρές επαγγελµατικών οθο-
νών της ASUS διαθέτουν κορυφαία εργονοµία 
και σχεδίαση, αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολο-
γικές καινοτοµίες, προσφέρουν αξεπέραστη ποι-
ότητα εικόνας και διαθέτουν χαρακτηριστικά και 
δυνατότητες που αυξάνουν την παραγωγικότητα 
και προσφέρουν ένα περιβάλλον εργασίας που 
λύνει τα χέρια σε κάθε επαγγελµατία. 

Very Small Office
Επαγγελµατικές οθόνες µε εργονοµικό σχεδιασµό 
και πολλαπλές θύρες. Τα monitors της σειράς 
προσφέρουν κορυφαία εργονοµία µε tilt, swivel, 
pivot & height adjustment, ενώ ενσωµατώνουν 
την τεχνολογία Eye Care της ASUS (η οποία πε-
ριλαµβάνεται σε όλες τις οθόνες ASUS) και έχει 
σχεδιαστεί για να αποτρέπει την κούραση των 
µατιών που προκαλείται από παρατεταµένη χρήση 
του υπολογιστή (Computer Vision Syndrome - 
CVS). Η συγκεκριµένη τεχνολογία εξαλείφει το 
flickering της οθόνης και µειώνει τις επιβλαβείς 
συχνότητες του µπλε φωτός (415-455nm) εξασφα-
λίζοντας άνετη εµπειρία προβολής ενώ παράλλη-
λα διατηρεί τα µάτια σας υγιή.
Η σειρά Business Essential (BE) περιλαµβάνει 
και το MiniPC Mount Kit για συνδυαστική χρήση 
µε Asus MiniPC για υψηλή εργονοµία και άνεση. 
Πρόκειται για µια εναλλακτική και παράλληλα 
futureproof λύση σε σχέση µε τα συστήµατα 
All-In-One, αφού σε περίπτωση ανάγκης, αντι-
καθίσταται µόνο το MiniPC, αφού η οθόνη είναι 
ξεχωριστή. 

Mobile Office
Στην κατηγορία αυτή, η ASUS προτείνει τις φο-
ρητές οθόνες της σειράς MB όπως ενδεικτικά οι 

MB16AP ZenScreen 15,6 και MB169C+ Portable 
15,6. Πρόκειται για λύσεις που προσφέρουν φο-
ρητότητα και υψηλή παραγωγικότητα για επαγ-
γελµατίες που µετακινούνται συνεχώς. Οι οθόνες 
συνδέονται σε υπολογιστή µέσω USB Type-A ή 
USB Type-C (ανάλογα το µοντέλο), είναι πανάλα-
φρες και λεπτές και χωράνε άνετα στην τσάντα 
του laptop. Περιλαµβάνουν αναδιπλούµενη έξυ-
πνη θήκη η οποία µετατρέπεται σε stand για ορι-
ζόντια ή κατακόρυφη στήριξη της οθόνης, ενώ η 
ZenScreen MB16AP διαθέτει και ενσωµατωµένη 
µπαταρία 7.800mAh για να µπορεί να συνδεθεί 
εκτός από laptop και σε φορητές συσκευές προ-
σφέροντας αυτονοµία έως 4 ώρες και να κάνει 
mirror την oθόνη ενός Android smartphone 
εκτοξεύοντας την παραγωγικότητα εν κινήσει.

SMB Signage
Για εστιατόρια, καταστήµατα λιανικής πώλησης 
και αίθουσες αναµονής που χρειάζονται έναν 
έξυπνο τρόπο ενηµέρωσης η ASUS διαθέτει 
ειδικές οθόνες που απευθύνονται στην αγορά 
σήµανσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Για 
µικρούς χώρους το ASUS MB168B στις 15,6 
ίντσες προσφέρει έναν εύκολο τρόπο σύνδεσης 
µέσω USB Type-C που µεταφέρει και σήµα και 
ενέργεια, ενώ χάρη στη λειτουργία auto-rotate, 
µπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετα 
προσαρµόζοντας το περιεχόµενο αυτόµατα. 
Για όσους θέλουν ακόµα µεγαλύτερη επιφάνεια, 
το PB328Q έχει διαγώνιο 32 ίντσες και ανάλυση 
2K WQHD (2560x1440). Το monitor διαθέτει 

ASUS Business Monitors 
Η επιλογή του επαγγελµατία
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εργονοµική βάση, ελάχιστα περιθώρια και κο-
ρυφαία ποιότητα εικόνας χάρη στο 100% sRGB 
color space. 

Content Creators
Οι δηµιουργοί περιεχοµένου απαιτούν ανώτερη 
ποιότητα, άπλετο χώρο εργασίας και κορυφαία 
εργονοµία. Οι επαγγελµατικές οθόνες των σει-
ρών PA ProArt & PB της ASUS προσφέρουν δι-
ευρυµένη γκάµα χρωµάτων, υψηλή χρωµατική 
ακρίβεια και οµοιοµορφία σε όλο το panel, υψη-
λή συνδεσιµότητα και µεγάλα µεγέθη για άνετη 
εργασία. Η σειρά περιλαµβάνει µοντέλα από 22 
ίντσες έως 34 µε επίπεδα και κυρτά panels και 
αναλύσεις από Full HD έως 4K. 
Ανάµεσα στα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουµε την 
τεχνολογία Quantum Dot, την ευρεία χρωµατική 
γκάµα που καλύπτει το 100% του sRGB και το 
99,5% του Adobe RGB, την εργοστασιακά ρυθµι-
σµένη χρωµατική ακρίβεια και την υποστήριξη 
των προτύπων υψηλού δυναµικού εύρους 
HDR-10 και Dolby Vision.
Επιλεγµένα µοντέλα διαθέτουν USB Type-C 
θύρες που υποστηρίζουν Thunderbolt 3 επιτρέ-
ποντας την παράλληλη σύνδεση περισσότερων 
οθονών σε σειρά. Τέλος, χάρη στις τεχνολογίες 
Picture-by-Picture και Picture-in-Picture µπορεί 
κανείς να προβάλλει ταυτόχρονα περιεχόµενο 
από πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα.

POS System
Τέλος, για καταστήµατα λιανικής και εστίασης, οι 
οθόνες πολλαπλής αφής 10 σηµείων VT Series  
της ASUS διαθέτουν υψηλή ευκρίνεια και α-
ναλογία 16:9 κατάλληλες για πολλαπλές λύσεις 
POS (εφαρµογές παραγγελιοληψίας & in-store 
σηµεία αλληλεπίδρασης µε καταναλωτές).
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