
I2476VWM
23.6 inch (59.9 cm) LCD MONITOR

Prestaties van hoge kwaliteit en een
verbazingwekkend profiel

IPS-paneel

Of u nu foto's, video's, een lay-out van een tijdschrift in InDesign bekijkt, of uw favoriete spel speelt – wij willen dat
uw materiaal er uitstekend uitziet uit welke hoek u er ook naar kijkt. Daarom wordt deze display geleverd met een
geavanceerd IPS-paneel, dat briljante kleuren produceert en brede beeldhoeken biedt. Op deze wijze zien beelden
er uitstekend en nauwkeurig uit, ongeacht uit welke hoek u of uw vrienden en de mensen met wie u werkt en die
naast u zitten of staan, naar het scherm kijken.

MHL Connection

Met MHL-technologie (MHL = Mobile High-Definition Link) kunt u een kopie maken van de beeld- en geluidmateriaal
van uw draagbare toestellen, rechtstreeks op dit High-Definition-scherm. Sluit met behulp van de als optie
verkrijgbare MHL-kabel uw smartphone, tablet of hand-gaming-console aan en breng al uw amusement tot leven op
een grote HD-monitor met geheel digitaal geluid. Ontspan u en geniet van uw games, films, foto's en apps op het
grote scherm terwijl u tegelijkertijd uw mobiele apparaat oplaadt.

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.

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.



General

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 630x142x490 mm

Schermgegevens

Kleur Zwart

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 60Hz

Responstijd 5 ms

Scherm IPS

Achtergrondverlichting WLED

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 250 cd/m²

Contrast (dynamisch) 50M:1

Contrast (statisch) 1000:1

Pixel-pitch 0.2715

Diagonaal (inch) 23.6 inch

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

521.28x293.22 mm

Kijkhoek (CR10) 178/178 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

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Wat zit er in de doos

VGA-kabel (1,2 m), HDMI-kabel (1,5 m), Power Schuko C7 Cable (1.2 m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Kantelen -4/21.5 °

Gegevens van voeding

Powersupply Intern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

Power Consumption Aan 26 watt, Uit 0.5 watt
Stand-by 0.5 watt,

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 558.1x427.8x183.44 mm

Product Afmetingen (excl voet) 558.1x40.6x335.1 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 630x142x490 mm

Nettogewicht (excl verpakking) (kg) 3.84 Kg

Brutogewicht (incl verpakking) (kg) 5.33 Kg

Garantie

GarantiePeriode 3 Jaar

EAN 4038986144445

MTBF 50.000 uur

Voorschriften

TUV-Bauart 1, CE 1, TCO 6, energystar 1, EPEAT Yes, FCC 1, EAC 1,
Voldoet aan Rohs 1,


