ASAP 22E1D
21.5“
(54.68 см) LCD МОНИТОР

Full HD Резолюция
Бърз 2ms време за отговор
Тези дисплеи гарантират, че никога няма да пропуснете
действието. Бързото време за реакция от 2 ms виртуално
премахва призраците и размазването, което го прави идеален
за игри, гледане на филми или редактиране на видеоклипове.
От високоскоростно преследване на автомобили до бърза
борба, винаги ще се наслаждавате на завладяващо и забавено
гледане.

HDMI

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
Full HD резолюция от 1920 x 1080 пиксела, този монитор ви
позволява да направите точно това. Каквото и да гледате, с Full
HD той ще се показва с богати детайли, без да изисква графична
карта от висок клас или да консумира много от ресурсите на
вашата система.

Вградени високоговорители

Вградените високоговорители улесняват връзката със
HDMI (мултимедиен интерфейс с висока разделителна семейство, приятели и колеги. За филми, музика, игри и др., Ще се
насладите на качествено аудио без да се налага да свързвате външни
способност) се поддържа от текущите конзоли за игри.
високоговорители.
Графични
процесори,
декодиращи
устройства,
поддържащи системата за защита на цифровото
съдържание HDCP. HDMI версии 1.3-1.4bподдържат скорост
на обновяване до 144 Hz @ 1080p и 75 Hz @ 1440p, докато
версиите HDMI 2.0-2.0b поддържат 240Hz @ 1080p, 144Hz @
1440p и 60 Hz @ 2160p (4K).

Технически характеристики

Ергономия

Цвят

Черен

Корекция наклон

-3.5°/+21.5 °

Резолюция

1920x1080 PX

Сменяема стойка

✔

Скорост на обновяването

60Hz

Vesa Wallmount

100x100

Време за реакция

2 мс

Панел

TN

Подсветка

WLED

sRGB Покритие (%)

99

flickerfree

✔

Формат

16:9

Яркост (типичен)

250

Размери

Контраст (динамичен)

20M:1

Размери (със стойката)

393.7(H) x504.4(W) x 199.4(D) mm

Размери (без стойката)

305.5(H) x 504.4 (W) x 47.0(D) mm

Размери на кашон

564(W) x 137(D) x 401(H) mm

Тегло нето (без опаковката)

0

Тегло бруто (с опаковката)

4.3

Захранване
Захранване

Вградено

Източник

100 - 240V 50/60Hz

Консумация на енергия

Вкл. 20 watt, Изкл. 0.5
watt, Р е ж и м
г о т о в н о с т : 0.5 watt,

Контраст (статичен)

1000:1

Стъка на пикселите (H) (V)

0.24825

Екран (инч)

21.5

Размер на дисплея (HxW)

476.64 x 268.1 mm

Зрителна видимост (CR10)

170/160 º

Гаранция

Поддържани цветове

16.7 Million

Период на гаранция

3 години

Тегло без стойка

2.4

EAN

4038986126311

MTBF

50.000 часа

Честота на сканиране

"30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)"

Adobe RGB покритие (%)

73

OSD езици

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

Low blue light

✔

Входове и изходи
Вход за сигнал

HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI

Аудио вход

Line in

Аудио изход

Изход за слушалки (3,5mm)

Вградени висог.коговорители

2Wx2

В кашона има:
DVI кабел (1,8 m), HDMI cable кабел (1,8 m), Аудио кабел (1,5 m),
Захранващ кабел C13 (1,8 m),

Усойчивост
• Околна среда и консумация на енергия: RoHS, Lead-free,
Mercury Free
• Рециклируема опаковка: 100 %

Стандарти

TCO 7, EPEAT Silver,

