
C24G1
24 inch (59.9 cm) LCD MONITOR

Overrompelende gaming met 1500R-gebogen
scherm

            

Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current),
waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot
een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-
sessies!

FreeSync

Hoe uw installatie er ook uitziet, u kunt de hoogste frame-frequentie en de meeste gelijkmatige weergave bereiken
die mogelijk is, door middel van AMD Free-Sync Technology. Of u nu omringd bent door explosies of rondscheurt op
regenbanden, tearing van het beeld en invoervertraging behoren tot het verleden - laat uw tegenstanders achter in
een gelijkmatig weergegeven spoor van stof.

144Hz Verversingsfrequentie

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen
vaarwel. Met een verversingsfreqentie van 144Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging,
dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.

Minimale afleiding door het frame voor het ultieme gevechtsstation

Vergroot uw zicht met meerdere monitoren. De dunne randen van het randloze ontwerp zorgen voor minimale
afleiding en het ultieme gevechtsstation.

G1 Video marketing

Marketing video for G1 series

1500R Curved

Het gebogen ontwerp wikkelt zicht rond u zodat u het middelpunt van de actie bent, hierdoor biedt het scherm een
meeslepende game ervaring.



General

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 741x180x408 mm

Schermgegevens

Kleur Zwart

Resolutie 1920x1080 PX

Verversfrequentie 144Hz

Responstijd 4 ms

Scherm VA

Achtergrondverlichting WLED

sRGB-dekking (%) 96

flickerfree ✔

Aspect-verhouding 16:9

Helderheid (typisch) 250 cd/m²

Contrast (dynamisch) 80M:1

Contrast (statisch) 3000:1

Pixel-pitch 0.27156

Diagonaal (inch) 24 inch

Actief Schermgebied (hoogte x
breedte)

521,39 x 293,28 mm mm

Kijkhoek (CR10) 178/178 º

Curvature Radius 1500 mm

Displaykleuren 16,7 miljoen

Weight without stand 2.946 kg

Scanfrequentie 30 -160KHz (H) 48-146Hz (V)

Adobe RGB-dekking (%) 75

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 VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4
x 2

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Wat zit er in de doos

HDMI-kabel (1,8 m), Displayport-kabel (1,8 m), Power Schuko C13 Cable
(1.8m m),

Duurzaamheid

• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Ergonomie

Zwenken -34/34 °

Kantelen -4/21.5 °

Hoeveelheid hoogteafstelling 130mm

Afneembare standaard ✔

Vesa 100x100

Gegevens van voeding

Powersupply Extern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

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

Afmetingen

Product Afmetingen (incl voet) 512.8x536.9x244.9 mm

Product Afmetingen (excl voet) 322.7x*536.9x66.6 mm

DoosAfmetingen (mm x mm x mm) 741x180x408 mm

Nettogewicht (excl verpakking) (kg) 4.461 Kg

Brutogewicht (incl verpakking) (kg) 6.513 Kg

Garantie

GarantiePeriode 3 Jaar

EAN 4038986146494

MTBF 50.000 uur

Voorschriften

TUV-Bauart 1, CE 1, EAC 1, ISO Gecertificeerde Productie 1,


