
ProLite E2473HS to 24’’ monitor Full HD wykorzystujących technologię podświetlenia LED.
Wyjątkowo płaska obudowa i wąska ramka w kolorze zmysłowej czerni nadają mu
eleganckiego i nowoczesnego wyglądu. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają
pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to
5.000.000:1 (ACR), a czas reakcji 2 ms. ProLite E2473HS wyposażono w trzy wejścia
sygnału - trzy cyfrowe (2 x HDMI i DVI) i jedno analogowe (VGA). Jedno wejście HDMI i
wejście słuchawkowe umieszczono z boku obudowy. Gwarantuje to komfort użytkowania
zwłaszcza w przypadku zamocowania monitora na ścianie, co jest możliwe dzięki
zgodności ze standardem VESA. Panel wyposażono też w dwa 2-watowe głośniki stereo i w
nową funkcję – technologię X-Res, która poprawia jakość obrazów nawet jeżeli plik
źródłowy jest w słabszej rozdzielczości.

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

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze
odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż
najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie
wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na
niego patrzymy.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania
dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez
regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja
redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła,
które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
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Przekątna 23.6", 60cm

Panel TN LED-Backlit

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 3000:1

Kontrast ACR 12M:1

Czas reakcji (GTG) 4ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"

Plamka 0.272mm

Wejście sygnału VGA x1

USB HUB x0

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

Przyciski Power, Wybierz/ Wejście sygnału, W górę/ Dźwięk, W dół/ i-style colour, Menu

Parametry regulowane autokonfiguracja, obraz (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD, technologia X-Res),
wybór wejścia sygnału, audio (głośność, wycisz, HDMI Audio), regulacje koloru,
informacje, regulacje obrazu (taktowanie, faza, pozycja w poziomie/pionie,
ostrość, tryb Video), ustawienia (wybór języka, pozycja OSD, czas wygaszania
OSD, tło OSD, logo startowe, LED), przywróć

Kąt pochylenia 20° w górę; 3° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Kable zasilający, VGA

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Certyfikaty RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® * (*Ten model spełnia tylko
wcześniejsze kryteria ENERGY STAR®.)

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
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Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 547.5 x 405.5 x 177mm

Waga (bez pudła) 3.2kg

Kod EAN 4948570115501

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.
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