
G2460PQU
24 inch (61 cm) LCD MONITOR

  

Drie jaar garantie
AOC staat achter de kwaliteit van elke afzonderlijke monitor met een genereuze garantie van drie jaar, die ingaat op de
oorspronkelijke aankoopdatum. In de garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat productiegebreken heeft of
componenten heeft die niet goed functioneren, gerepareerd of vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening
worden gebracht. Lees voor meer informatie de volledige AOC-garantieverklaring.

144 Hz Verversfrequentie
Vaarwel bewegingsonscherpte! Voorzie uzelf van twee maal de beeldrasterfrequentie van andere monitors en denk maar
niet meer aan vijanden die over uw scherm lijken te stuiteren waardoor u ze bijna niet kunt raken. Met de
beeldrasterfrequentie van 144Hz ziet u die uiterst belangrijke, ontbrekende beelden op het scherm, die de bewegingen van
de vijand laten zien in een ultra-gelijkmatige beweging en waarbij onscherpte geen kans krijgt. Games zijn te mooi om ook
maar iets te missen.

1 ms GTG responstijd
Een pixelresponstijd van 1 ms GTG betekent snelheid zonder strepen op het scherm en geeft een verbeterde gaming-
ervaring. Snel bewegende actie en dramatische overgangen worden gelijkmatig weergegeven zonder de vervelende
effecten van ghosting. Kies het juiste pad naar succes, laat u niet tegenhouden door een langzame display.

Kensington veiligheidsvergrendeling
Maak u geen zorgen wanneer u uw monitor achterlaat en een dutje doet tijdens de LAN-party. De Kensington Lock biedt u
vrijheid en veiligheid wanneer u uw accu's gaat opladen voor de volgende match.

+50 Bonus Defence.

Hoogte- en kantelhoekaanpassing
De AOC-standaard die op 4 manieren kan worden aangepast laat de gebruiker moeiteloos de monitor 130 mm hoger of
lager zetten, naar links of naar rechts draaien en 90º om z'n as draaien voor het juiste zichtniveau. Geniet van marathon-
gamingsessies in ergonomisch comfort. Gaming, zoals u het wilt.

Flicker Free
De hybride oplossing van AOC Flicker Free-technologie regelt de helderheid zonder dat schittering ontstaat en zorgt zo voor
een comfortabele kijkervaring.

Connectiviteits-hub
De ingebouwde actieve en passieve USB 2.0-hub biedt gemakkelijke toegangspoorten voor handige aansluiting van USB-
toestellen.

Multimedia-voorbereid met HDMI-ingang - Met HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kunt u een secundair toestel op
uw monitor aansluiten met tot wel 60 Hz. Schakel naar hartenlust over tussen uw PC en console voor een zeer ruim scala
van nieuwe mogelijkheden voor het spelen van uw favoriete games, op al uw favoriete toestellen.

Display Port - DisplayPort is ontworpen als toekomstige standaard voor aansluiting van digitale video en geluid, voor betere
prestaties dan oudere formaten.

Dual Link DVI - Dual Link DVI verdubbelt effectief de videobandbreedte bij een gegeven pixel-klokfrequentie, ondersteunt
hogere verversfrequentie van het scherm (120/144Hz) en grotere kleurdiepte.

http://aoc-europe.com/nl/content/warranty-information


AOC i-care-technologie
AOC biedt met AOC i-Care-technologie veel meer comfort voor uw ogen, de intensiteit van het omgevingslicht wordt
gedetecteerd en helderheid van de monitor wordt in overeenstemming daarmee aangepast. De ingebouwde sensor meet
het omgevingslicht rond de monitor en past automatisch de helderheid van de display aan voor het bereiken van optimaal
comfort, het verminderen van inspanning en vermoeidheid van de ogen.

TN Panel
A diehard gamer needs an uncompromisingly fast monitor – technology built for hyper competitive FPS and MOBA games.
TN displays have the quickest response times available: the only option when milliseconds can be the difference between
life and a respawn timer.



Algemeen

Modelnaam G2460PQU

EAN 4038986142212

Productlijn AOC Gaming

Serie 60 Series

Kanaal B2C

Classificatie Held

Sectie Gaming

Lanceerdatum 01-01-2015

Scherm

Resolutie 1920x1080

Verversfrequentie 144Hz

Schermafmeting (inch) 24 inch

Schermafmeting (cm) 61 cm

Achtergrondverlichting WLED

Type paneel TN

Aspect-verhouding 16:9

Displaykleuren 16,7 miljoen

Schermkleur in Bits 6

Actief Schermgebied (hoogte x breedte) 531.36 x 298.89 mm

Pixel-pitch 0.276

Scanfrequentie H: 30-83 KHz (30-160 KHz DVI-D) / V: 50-76 Hz (50-146 Hz DVI-D)

Pixelfrequentie 330MHz

Responstijd (GtG) 1 ms

Contrast (statisch) 1000:1

Contrast (dynamisch) 80M:1

Helderheid (typisch) 350 cd/m²

Kijkhoek (CR10) 170/160 º

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

Buitenkant

Kleur Zwart

Type rand Normaal

Ergonomie

Vesa 100x100

Kantelen -5/+22 °

Zwenken -165/165 °

Draaien om de as ✔

Hoeveelheid hoogteafstelling 130mm



Aansluitbaarheid

Aansluitingen HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.1 x 1

USB-hub ✔

Energie / Milieu

Powersupply Intern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

Stroomverbruik Aan (Energystar) 22.7 watt

Stroomverbruik Stand-by (Energystar) 0.31 watt

Stroomverbruik Uit (Energystar) 0.22 watt

EnergyClass B

Vergunningen / Regelgeving

TCO 6

EPEAT Nee

TUV-GS ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

ISO Gecertificeerde Productie ✔

Voldoet aan Rohs ✔

Voldoet aan Reach ✔

Garantie

Pixel-beleid ISO 9241-307

Garantieperiode 3 Jaar

MTBF 50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm) 393.6

Product width (mm) 565.4

Product depth (mm) 244.58

Afmetingen verpakking (L x B x H) 693x423x187 mm

Product Afmetingen (incl voet) 565.4x393.6(+130)x244.58 mm

Brutogewicht (incl verpakking) (kg) 8.55 Kg

Nettogewicht (excl verpakking) (kg) 6.54 Kg

Afbeeldingen / Video's

Productvideo Link naar Youtube http://youtu.be/uF16PJCk_HM?list=UUPnc3jSszmnI9GELBqK4SCQ

Teksten en USP

Marketing title 24 inch 1920x1080@144Hz: DisplayPort / DVI Dual Link 1 ms TN HDMI
1.4 x 1, DisplayPort 1.1 x 1



Functies

Flicker-free ✔


