
Stijlvolle 40” monitor met  4K resolutie en USB hub

De ProLite X4071UHSU-B1 is een indrukwekkend scherm dat beschikt over 4K resolutie (3840x2160). Het biedt een gigantisch
kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm, waardoor er eenvoudig met meerdere applicaties
tegelijkertijd gewerkt kan worden. De hoge DPI (dots per inch) verzekeren een ongelooflijk scherp en helder beeld. Het MVA
panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. Voor optimaal comfort is
dit scherm uitgerust met een USB 3.0 HUB, geïntegreerde speakers en een hoofdtelefoon-aansluiting. Al deze specificaties
maken de ProLite X4071UHSU tot een uitermate geschikte monitor voor desktop publishing, CAD/CAM tekeningen, gaming,
fotografie en webdesign.

PROLITE X4071UHSU-B1

4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als
4K,  biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer
informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De
hoge DPI (dots per inch)garandeert een
ongelooflijk scherp en helderbeeld.

MVA

MVA technologie garandeert hoger contrast, betere
zwart-weergave en brede inkijkhoeken. Het scherm ziet
er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.
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Beelddiagonaal 39.5", 100.3cm

Paneel MVA LED, matte finish

Resolutie 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)

Beeldverhouding 16:9

Paneel helderheid 350 cd/m²

Statisch contrast 5 000:1

Advanced contrast 12M:1

Reactietijd (GTG) 3ms

Inkijkhoek horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen:
89°/89°

Kleurondersteuning 1.07B 10bit (sRGB: 120%, NTSC: 86%)

Horizontale frequentie 30 - 135kHz

Zichtbaar formaat 878.11 x 485.35mm, 34.6 x 19.1"

Pixel pitch 0.229mm

Kleur mat

Video ingang VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz)
HDMI x2 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz,
2560 x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560
x 1440 @60Hz, 1920 x 2160 @60Hz)
DisplayPort x1

USB HUB x2 (v.3.0)

HDCP ja

Hoofdtelefoon aansluiting ja

Blue light reducer ja

Extra PiP, PbP

OSD-talen EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Bedieningsknoppen Power, Signaal/Selectie keuze, Omhoog, Omlaag, Menu

Gebruikersinstellingen beeldinstellingen (helderheid, contrast, verh. contrast, ECO modus, over drive)
ingangsselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang)
kleurinstellingen (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-stule color)
informatie, handmatige beeldinstellingen (H/V-positie, klok, fase, scherpte,
aanpassen video modus) menu setup (OSD menu setup, taal, opening logo, LED,
auto beeld aanpassing, reset)

Luidspreker 2 x 6W

Diefstalbeveiliging Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

Positieaanpassingen kantelen

Kantelhoek 7° omhoog; 4° omlaag

VESA montage 200 x 200mm

Kabels Stroom, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
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Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Afstandsbediening ja

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 60W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU,
REACH

EPEAT Silver EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide
milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een
product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet
aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT
silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar
www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

Product afmetingen B x H x D 906.5 x 577 x 238.5mm

Gewicht (zonder doos) 12.2kg

EAN code 4948570114344

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd
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worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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