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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.

 FreeSync

Af en toe gamen? AOC bied vlekkeloze gameplay
met de AMD FreeSync technologie, hiermee wordt
de framerate van uw GPU gelinkt aan de
refreshrate van uw monitor, dit voorkomt dat het

scherm lagged, scheurt en stottert. Door te kiezen voor AOC blijft u
niet achter op nieuwe innovaties.

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.

 Nature

Impressions

n/a

 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.



Schermgegevens

Kleur Black

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 75Hz

Responstijd (GtG) 5

Scherm IPS

Achtergrondverlichting WLED

sRGB-dekking (%) 99

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)

527.04 x 296.46 mm

Kijkhoek (CR10) 178/178 º

Displaykleuren 16.7 Million

Weight without stand 3.15

Adobe RGB-dekking (%) 85

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, DisplayPort 1.2 x 1

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Wat zit er in de doos

HDMI-kabel (1,8 m), Displayport-kabel (1,8 m), Power Schuko C7
Cable (1.5 m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Kantelen 3.5° ~ 21.5° ±1.5° °

Afneembare standaard ✔

Gegevens van voeding

Powersupply External

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Aan 18 watt, Uit 0.5 watt
Stand-by 0.5 watt,

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 537.4x180x423 mm

Product Afmetingen (excl voet) 537.4x62.6x320.5 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x
mm)

617x140x508 mm

Nettogewicht (excl verpakking)
(kg)

3.15

Brutogewicht (incl verpakking)
(kg)

4.8

Garantie

GarantiePeriode 3 Years

EAN 4038986146333

MTBF 50.000 hours

Voorschriften

EPEAT Silver,


