
I1659FWUX
15.6
(39.6) LCD MONITOR

IPS Panel

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.

 Full HD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken,
genieten van games in hoge resolutie of gestoken
scherpe tekst in kantoortoepassingen lezen?
Dankzij de Full HD-resolutie van 1920 x 1080

pixels, kunt u dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar
kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven zonder dat u
een high-end grafische kaart nodig hebt of veel van de
hulpbronnen van uw systeem gebruikt.

USB-monitor

Ontdek de vrijheid en flexibiliteit van  AOC's myConnect USB-
monitors. Sluit met één enkele USB-kabel uw laptop direct aan op
de display, waardoor extra mediakabels en een aparte voeding
volkomen overbodig worden. De USB-kabel brengt gegevens over
naar het scherm, en doet ook dienst als een zuinige stroombron.
Of het nu is voor werk of voor spel, deze monitoren bieden
optimale flexibiliteit De innovatieve standaard biedt u niet alleen
uiterst gemakkelijke aansluiting maar ook uiteenlopende opties
voor beeldweergave.

 Productiviteit waar u maar wilt

Meer schermruimte vergroot uw productiviteit
aanzienlijk. Met de I1601FWUX aan uw laptop

verbonden werkt u altijd efficiënt, zelfs buiten uw huis of kantoor –
op reis of bij het bezoeken van klanten.



Schermgegevens

Kleur Black

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 60Hz

Responstijd (GtG) 5

Scherm IPS

Achtergrondverlichting WLED

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 220

Pixel-pitch 252

Diagonaal (inch) 15.6

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

344.23 x 193.54 mm

Kijkhoek (CR10) 160/160 º

Displaykleuren 262.000

Aansluitingen

USB-aansluitingen USB 3.0 x 1

Wat zit er in de doos

USB-kabel (1.8 m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Kantelen 15° ~ 30° °

Vesa 75x75

Gegevens van voeding

Powersupply External

Power Consumption Aan 8 watt, Stand-by 0.5 watt,

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 371.9x232.7x35.5 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x
mm)

442x85x295 mm

Nettogewicht (excl verpakking)
(kg)

1.2

Brutogewicht (incl verpakking)
(kg)

1.76

Garantie

GarantiePeriode 3 Years

EAN 4038986156462

Voorschriften


