
První 20 palcovým širokoúhlý panelem iiyama, který zobrazuje rozlišení 1600 x 900. Je
nabídkou určenou směrem k uživatelům, kteří mají omezené místo na pracovním stole a
současně je pro ně 19 palcový monitor příliš malý. Díky výborným technickým parametrům
bude E2008HDS dokonalým doplňkem multimediálního domácího centra zábavy a
pohodlným nástrojem ke každodenní práci. Maximální pracovní plocha 249.1 x 442.8 mm
garantuje pracovní komfort s několika aplikacemi současně. Vysoká úroveň jasu 30 000:1 a
ultra rychlá doba odezvy 2ms potrhuje jeho praktičnost. E2008HDS je monitorem šetřícím
životní prostředí a také elektrickou energii (typická spotřeba energie = 25W + možnost ještě
většího zredukování odběru za pomocí přepnutí monitoru do režimu ECO). Monitor je
vybaven vstupem DVI-D (shodně se standardem HDCP), D-Sub vstupem a také dvěmi stereo
reproduktory. E2008HDS je k dostání v lesklé černé barvě.

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v
oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

PROLITE E2008HDS-1

18.01.2021 22:22:11


	PROLITE E2008HDS-1
	První 20 palcovým širokoúhlý panelem iiyama, který zobrazuje rozlišení 1600 x 900. Je nabídkou určenou směrem k uživatelům, kteří mají omezené místo na pracovním stole a současně je pro ně 19 palcový monitor příliš malý. Díky výborným technickým parametrům bude E2008HDS dokonalým doplňkem multimediálního domácího centra zábavy a pohodlným nástrojem ke každodenní práci. Maximální pracovní plocha 249.1 x 442.8 mm garantuje pracovní komfort s několika aplikacemi současně. Vysoká úroveň jasu 30 000:1 a ultra rychlá doba odezvy 2ms potrhuje jeho praktičnost. E2008HDS je monitorem šetřícím životní prostředí a také elektrickou energii (typická spotřeba energie = 25W + možnost ještě většího zredukování odběru za pomocí přepnutí monitoru do režimu ECO). Monitor je vybaven vstupem DVI-D (shodně se standardem HDCP), D-Sub vstupem a také dvěmi stereo reproduktory. E2008HDS je k dostání v lesklé černé barvě.


