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Монитор ASAP M2470SWH 
23.6“ (59.9 см) LCD Монитор 

 
Този WLED монитор е предназначен за забавления и развлечения, 
освен това предлага впечатляващо представяне за всички Ваши нуждди 
у дома. MVA панелът осугуряван изключително широк ъгъл на видимост 
от 178 градуса. Благодарение на високия контарс и Full HD резолюцията, 
ще се насладите на отлично качество на картината. 
 
 

 
 

 
 

 
Speakers    Vesa Wallmount 

 

 
 

MVA Panel 

 
MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) 

панелът показва по-дълбоки нива на черното и 

висок контраст за по-ярки изображения. 

Вградени високоговорители 

 
Bградените високоговорители улесняват 

общуването Ви със семейството, приятелите и 

колегите. За филми, музика, игри и др. Ще се 

насладите на качествен звук, без да се налага 

да свързвате външни колони.
 

 

Full HD 

 
Искате ли да гледате Blu-ray филми с пълно 

качество, да се наслаждавате на игри с висока 

разделителна способност или да четете отчетливи 

текстове в офис приложения? Благодарение на 

неговата Full HD резолюция 

1920 x 1080 пиксела, този монитор ви позволява да 

направите точно това. Каквото и да гледате, с Full 

HD ще го видите в богати детайли, без да изисква 

графична карта от висок клас или да консумира 

много от ресурсите на вашата система.

HDMI 

 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) се 

поддържа от текущите игрални конзоли, текущите 

графични процесори, декодерите, поддържащи 

цифровия HDCP система за защита на съдържанието. 

HDMI 1.3-1.4b версия 

поддържа 144  Hz refresh rate@1080p and 75 Hz@1440p, 

докато HDMI 2.0-2.0b версия поддържа 240Hz@1080p, 

144Hz@1440p и 60 Hz@2160p (4K).
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Технически спецификации 

 

Цвят                                                      Черен 

Резолюция                                           1920x1080 

PX Скорост на обновяване          60Hz  

Време за отговор                           5 ms 

Панел                                                  MVA 

Подсветка                                             WLED 

Формат                                                 16:9 

Яркост                                                         250  cd/m² 

 

Контраст (динамичен)                       50M:1 

 

Контраст (стаичен)                          3000:1 

 
Стъпка пиксели (H) (V)                       0.2715 

 

Ергономия 

 

Въртене на ос                                   0 ° 

 

Корекция наклон                                     -5/25  ° 

 

Vesa Wallmount                                100x100 
 

 

Захранване 

 

Захранване                                      Internal 

 

Източник                                   100  - 240V 50/60Hz 

 

Консумация                                                 On 17.96 watt, Off 0.19  watt 

Standby 0.37  watt, 

 

 

Размери 

 

Размери със стойка                         551.4x400.4x221 mm

    

Екран (инч)                                            23.6  инча 

Размели без стойка  551.4x396.9x78.2 mm

 

Размер на дисплея (HxW)                521.28x293.32 mm 

 

Зрителен ъгъл (CR10)                   178/178 º 

Цветове                                              16.7  

милиона  

Панел вид                                         мат 

OSD  езици                                             EN, FR , ES,  PT, DE, IT, NL, 

SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN 

(T), CN (S), JP 

 
 

Връзки 

 

Signal Input                                          VGA, HDMI 1.4 x 2 

 

Audio output                                         Headphone out (3,5mm) 
 

 

Какво е включено 

 

VGA кабел (1,2 m), HDMI кабел (1,5 m), Захранващ кабел  C7 

(1.2 m), 

 

 

Устойчивост 

 

• Околна среда и консумация на енергия: RoHS, Lead-free, 

Mercury Free 

 

• Рециклируема опаковка: 100  % 

 


