
ProLite E2473HS LED monitor je vybaven FullHD 24 palcovým displejem, trojicí vstupních
rozhraní (VGA, DVI a 2xHDMI) a rychlou 2 ms odezvou. VESA kompatibilita společně s HDMI
konektorem a audio jackem na boční straně monitoru umožňuje vysoký komfort použití. X-
Res Technology pomáhá vysoké kvalitě obrazu i pokud není zdroj zcela perfektní - například
u filmů nebo při použití mobilnych zařízení

ProLite X2474HV - a 24” LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour
reproduction with wide viewing angles. A solid solution for both home and the office.

PROLITE X2474HV-B1
PRELIMINARY

VA

VA panel technology offers higher contrast, darker
blacks and much better viewing angles than standard TN
technology. The screen will look good no matter what
angle you look at it.

Flicker free + Blue light

Finalni řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory
bez problikávání s funkcí redukce modrého světla,
výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a
modrým světlem produkovanou běžnými monitory.
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Úhlopříčka monitoru 23.6", 60cm

Panel TN LED-Backlit

Nativní rozlišení 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)

Formát obrazu 16:9

Jas 250 cd/m²

Kontrast 3000:1

Pokročilý kontrast 12M:1

Čas rekace (GTG) 4ms

Úhel sledování horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°

Barevná podpora 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalfrequenz 30 - 80kHz

Arbeitsfläche H x B 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"

Velikost bodů 0.272mm

Vstupní porty VGA x1

USB HUB x0

Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolní tlačítka Power, Vyber/Vstup signálu, Nahoru/X-Res technology, Dolů/ i-style colour, Menu

Nastavitelné parametry autokonfigurace, obraz (kontrast, jas, ACR, ECO, OD, technologie X-Res), výběr
vstupu signálu, audio (hlasitost, ticho, HDMI audio), regulace barev, informace,
regulace obrazu (taktování, fáze, horizontální / vertikální pozice, ostrost, režím
VIDEO), nastavení (výběr jazyka, pozice OSD, doba odchodu z menu OSD, pozadí
OSD, startovací logo, LED) změň

Úhel náklonu 20° nahoru; 3° dolů

VESA 100 x 100mm

Kabely napájecí, VGA

Ostatní uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

Předpisy RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® * (*This model meets old
ENERGY STAR® criteria only.)

REACH SVHC nad 0.1% olova
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Rozměry výrobku Š x V x D 547.5 x 405.5 x 177mm

Váha (bez balení) 3.2kg

EAN code 4948570115501

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
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