
I1601FWUX
15.6
(39.6) LCD MONITOR

USB-C

U hebt maar één kabel nodig. De USB-C
technologie levert zowel de voeding als het
beeldsignaal naar de monitor, in slechts één kabel.
Het ziet er niet alleen super netjes en gelikt uit,

maar het vergroot ook de draagbaarheid van de monitor.

 Draagbare en elegante oplossing

De I1601FWUX ziet er prachtig uit en is duurzaam
dankzij de metalen koffer. Slechts 8,5 mm dik en

ultra-licht 800 g, de monitor is eenvoudig mee te nemen naar uw
werk of studie. De monitor past ook eenvoudig in de meeste
laptoptassen.

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.

 Smart cover

Het meegeleverde smart cover beschermt uw
monitor binnen en buiten uw tas tegen vuil en

schade. Tijdens gebruik van de monitor functioneert de cover als
een flexibele monitorhouder, in portret- of landschap-modus.

Auto-rotatie

Verander de oriëntatie van de monitor automatisch zodat de
beelden zich aanpassen (inclusief AOC i-Menu software die moet
worden geactiveerd).

 USB C Video



Schermgegevens

Kleur Black

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 60Hz

Responstijd (GtG) 5

Scherm IPS

Achtergrondverlichting WLED

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 220

Pixel-pitch 0.179

Diagonaal (inch) 15.6

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

344.23 x 193.54 mm

Kijkhoek (CR10) 160/160 º

Displaykleuren 262.000

Low blue light ✔

Aansluitingen

Aansluitingen USB-C

USB-aansluitingen USB C 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 +5° ~ +25° °

Gegevens van voeding

Powersupply Internal

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

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 376.2x235.2x8.5 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x
mm)

84x295x442 mm

Nettogewicht (excl verpakking)
(kg)

0.824

Brutogewicht (incl verpakking)
(kg)

1.574

Garantie

GarantiePeriode 3 Years

EAN 4038986156479

Voorschriften


