
E2260PDA
22 inch (55.9 cm) LCD MONITOR

Indrukwekkende prestaties die comfort op de eerste plaats
stellen

    

Drie jaar garantie
AOC staat achter de kwaliteit van elke afzonderlijke monitor met een genereuze garantie van drie jaar, die ingaat op de
oorspronkelijke aankoopdatum. In de garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat productiegebreken heeft of
componenten heeft die niet goed functioneren, gerepareerd of vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening
worden gebracht. Lees voor meer informatie de volledige AOC-garantieverklaring.

Adjustable Height
Raise or lower the screen to suit each individual’s height and seating preferences. The easy-to-adjust stand ensures hours
of working comfort.

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.

Kensington Lock
Kensington Lock is een anti-diefstalsysteem, dat bestaat het uit een met metaal versterkt gat in de behuizing van het toestel,
zodat het met een metalen kabel en een systeem met een sleutel/vergrendeling kan worden gebruikt. Met Kensington Locks
kunt u uw AOC-monitor veilig vastzetten tijdens een LAN-evenement, een bijeenkomst of waar u uw monitor maar naartoe
brengt.

Vesa Mount
AOC’s Ergo Base-standaarden geven in één pakket veelzijdigheid, robuustheid en gebruiksgemak. Maar wilt u toch
wandmontage gebruiken of een installatie met meerdere monitors aan de wand plaatsen? VESA-montage materiaal biedt u
de allergrootste flexibiliteit. Ondersteboven, draaien om de as, boven elkaar, bevestig uw monitor waar u maar
montagemateriaal en standaards van externe leveranciers wilt gebruiken, het is mogelijk met de optie van VESA-montage.

http://aoc-europe.com/nl/content/warranty-information


General

Model name E2260PDA

EAN 4038986121910

Product Line Pro-line

Series 60 Series

Channel B2B

Classification Mainstream

Section Bedrijf

Launch date 27-12-2014

Screen

Resolution 1680x1050

Refresh rate 60Hz

Screen size (inch) 22 inch

Screen size (cm) 55.9 cm

Backlight WLED

Panel Type TN

Aspect ratio 16:10

Display Colours 16,7 miljoen

Active Screen Area (HxW) 473,76x296,1 mm mm

Pixel Pitch 0.282

Scanning Frequency 30-83khz/50-76hz

Pixel Frequency 146Mhz

Response time (GtG) 5 ms

Contrast (static) 1000:1

Contrast (dynamic) 50M:1

Brightness (typical) 250 cd/m²

Viewing angle (CR10) 170/160 º

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

Exterior

Monitor colour Zwart

Bezel Type Normaal

Ergonomics

Vesa Wallmount 100x100

Tilt -5/20 °

Swivel -165/165 °

Pivot ✔

Height Adjust Amount 130mm



Multimedia

Built-in Speakers 2 W x 2

Audio output Headphone out (3,5mm)

Connectivity and Multimedia

Signal Input VGA, DVI

What's in the Box?

VGA cable 1,8 m

DVI cable 1,8 m

Audio Cable 1,8 m

Power Cable C7 1.8 m

Power / Environmental

Powersupply Intern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

PowerConsumption On (Energystar) 15.5 watt

PowerConsumption Standby (Energystar) 0.31 watt

PowerConsumption Off (Energystar) 0.22 watt

Approbations / Regulations

Listed on Energystar Website ✔

TCO 6

TUV-GS ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Rohs compliant ✔

other documentation EPA Report

Warranty

Pixel Policy ISO 9241-307

Warranty Period 3 Jaar

MTBF 50.000 uur

Dimensions / Weights

Product height (mm) 244.6

Product width (mm) 507.8

Product depth (mm) 127

Packaging Dimensions (L x W x H) 652x413x177 mm

Product Dimensions (incl base) 507.8x244.6x521.3 mm

Gross Weight (including package) 7.22 Kg

Net Weight (excluding package) 5.65 Kg



Texts and USP

Marketing title 22 inch 1680x1050@60Hz 5 ms TN VGA, DVI


