
E2460PHU
24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Verbluffende prestaties die comfort op de eerste
plaats stellen

 
Snelle responstijd van 2ms

Deze schermen zorgen ervoor dat u nooit iets van de actie mist. De snelle responstijd van 2ms elimineert nagenoeg
ghosting en onscherpte, waardoor het scherm ideaal geschikt is voor gamen, films kijken of videobeelden bewerken.

Van achtervolgingen per auto op hoge snelheid tot snelle strijdtaferelen, u geniet altijd van een overrompelende
onderbrekingsvrije kijkervaring.

Ingebouwde Speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games
en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.

In de hoogte verstelbare standaard

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan
u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw
wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk
laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en
decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt
tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p,
144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.

USB-hub:

Ingebouwde USB-hubs in de monitors van AOC geven u gebruiksgemak en praktische toepasbaarheid op uw
bureau. Aan de zijkant geplaatste poorten zijn gemakkelijk, zonder kijken, bereikbaar, u hoeft dus geen tijd meer te
verspillen met het aan de achterzijde van een PC-kast zoeken naar een vrije USB-poort.



General

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 693x423x187 mm

Schermgegevens

Kleur Zwart

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 60Hz

Responstijd 2 ms

Scherm TN

Achtergrondverlichting WLED

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 250 cd/m²

Contrast (dynamisch) 50M:1

Contrast (statisch) 1000:1

Pixel-pitch 276

Diagonaal (inch) 24 inch

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

531.36x298.89 mm

Kijkhoek (CR10) 170/160 º

Displaykleuren 16,7 miljoen

Scanfrequentie 30-83khz/50-76hz

OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI,
PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Aansluitingen

Aansluitingen HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI

USB-aansluitingen USB 2.0 x 4

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Luidsprekers 2 W x 2

Wat zit er in de doos

VGA-kabel (1,8 m), DVI-kabel (1,8 m), Audiokabel (1,8 m), USB-kabel (1,8
m), Power Schuko C7 Cable (1.8 m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Draaien om de as ✔

Zwenken -165/165 °

Kantelen -5/20 °

Hoeveelheid hoogteafstelling 130mm

Vesa 100x100

Gegevens van voeding

Powersupply Intern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

Power Consumption Aan 25 watt, Uit 0.5 watt
Stand-by 0.5 watt,

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 565.4x393.6(+130)x244.58 mm

Product Afmetingen (excl voet) 565.4x342.9x52.95 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 693x423x187 mm

Nettogewicht (excl verpakking) (kg) 6.54 Kg

Brutogewicht (incl verpakking) (kg) 8.55 Kg

Garantie

GarantiePeriode 3 Jaar

EAN 4038986141680

MTBF 50.000 uur

Voorschriften

TUV-GS 1, CE 1, TCO 6, energystar 1, EPEAT Nee, FCC 1, EAC 1, ISO
Gecertificeerde Productie 1, Voldoet aan Rohs 1,


