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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.

 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.

250cd/m² Helderheid

Wilt u uw monitor in een helder verlichte omgeving
gebruiken, bijv. bij een raam dat wordt beschenen
door de zon? De grote helderheid van 250 cd/m²
(ofwel 250 nits) die wordt bereikt door de W-LED

achtergrondverlichting zorgt voor goede zichtbaarheid op het
display, zelfs onder dergelijke barre omstandigheden. Ter
vergelijking, het referentie-luminantieniveau van de sRGB is 80
cd/m².

 Slank ontwerp

Slank ontwerpen brengen enorme voordelen: Ten
eerste zien slanke displays er elegant uit, vooral in
openbare ruimten, zelfs van achteren of van opzij.
Ook vragen ze minder ruimte op het bureau.

Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en
aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden
voor naadloze opstellingen van meerdere monitors.
Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in

de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij
worden geplaatst.



Schermgegevens

Kleur Black

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 60Hz

Responstijd (GtG) 7

Scherm IPS

Achtergrondverlichting WLED

sRGB-dekking (%) 100

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 250

Contrast (dynamisch) 20M:1

Contrast (statisch) 1000:1

Pixel-pitch 0.3114

Diagonaal (inch) 27

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

597.88x336.31 mm

Kijkhoek (CR10) 178/178 º

Displaykleuren 16.7 Million

Weight without stand 2.9

Adobe RGB-dekking (%) 74

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

HDMI-kabel (1.5 m), Power Schuko C13 Cable (1.5m m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Kantelen -3.5-21.5 °

Gegevens van voeding

Powersupply External

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Aan 22 watt, Uit 0.5 watt
Stand-by 0.5 watt,

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 460.1x613x199.8 mm

Product Afmetingen (excl voet) 361x613x34 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x
mm)

694x538x139 mm

Nettogewicht (excl verpakking)
(kg)

3.2

Brutogewicht (incl verpakking)
(kg)

5.1

Garantie

GarantiePeriode 3 Years

EAN 4038986186384

MTBF 50.000 hours

Voorschriften


