
24E1Q
23.8
(64.7) LCD MONITOR

Stijlvolle IPS-monitor van 23,8" met Full HD

Display Port

De meest recente display-interfacestandaard van
VESA is DisplayPort die ook audio, USB en andere
vormen van gegevens kan overdragen.
DisplayPort-versie 1.2-1.2a ondersteunt tot 165

Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versie 1.3 ondersteunt tot
240Hz@1440p, 120 Hz@2160p en de versie 1.4 ondersteunt
HDR10-specificaties.

 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.

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.

 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.



Schermgegevens

Kleur Black

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 60Hz

Responstijd (GtG) 5

Scherm IPS

Achtergrondverlichting WLED

sRGB-dekking (%) 106

flickerfree ✔

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 250

Contrast (dynamisch) 20M:1

Contrast (statisch) 1000:1

Pixel-pitch 0.2745

Diagonaal (inch) 23.8

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

527.04x 296.46 mm

Kijkhoek (CR10) 178/178 º

Displaykleuren 16.7 Million

Weight without stand 2.7

Adobe RGB-dekking (%) 78

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

Low blue light ✔

Aansluitingen

Aansluitingen HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort
1.2 x 1

Audio Input Microphone in, Line in

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Luidsprekers 2 W x 2

Wat zit er in de doos

HDMI-kabel (1,8 m), Displayport-kabel (1,8 m), Audiokabel (1,5 m),
Power Schuko C13 Cable (1,8 m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Kantelen -3.5°/+21.5 °

Afneembare standaard ✔

Vesa 100x100

Gegevens van voeding

Powersupply Internal

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Aan 20 watt, Uit 0.5 watt
Stand-by 0.5 watt,

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 404.9x539.1x199.4 mm

Product Afmetingen (excl voet) 325.6x539.1x49.6 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x
mm)

609x137x421 mm

Nettogewicht (excl verpakking)
(kg)

3.1

Brutogewicht (incl verpakking)
(kg)

4.7

Garantie

GarantiePeriode 3 Years

EAN 4038986146234

MTBF 50.000 hours

Voorschriften

TCO 7, EPEAT Silver,


