
15.6-calowy przenośny monitor ze złączem USB-C

15.6” monitor ProLite X1670HC-B1 wyposażony w matrycę IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz
szerokie kąty widzenia. DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) umożliwia bezpośrednie podłączenie do komputera ze złączem
USB-C.
To profesjonalne rozwiązanie, które zapewnia elastyczność, wygodę i mobilność, a neoprenowe etui zabezpiecza monitor w
czasie transportu.

PROLITE X1670HC-B1

Rozwiązanie mobilne

Przenośny monitor stanowi idealne rozwiązanie dla
każdego, kto pracuje zdalnie, dysponuje ograniczoną
przestrzenią na biurku i jest w ciągłym ruchu.
Wystarczy podłączyć monitor do laptopa, tabletu lub
komputera wyposażonego w port USB-C i cieszyć się
wygodą wynikającą z powiększonej powierzchni
roboczej.

IPS Technology

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty
widzenia i  dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów.
Sprawdzą się szczególnie tam,  gdzie najważniejszą rolę
odgrywają kolory.
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Wygląd cienka ramka

Przekątna 15.6", 39.5cm

Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 220 cd/m²

Kontrast statyczny 800:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 6ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 85°/85°

Kolory 16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)

Powierzchnia robocza szer. x wys. 344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"

Plamka 0.179mm

Kolor matowa, czarny

HDCP tak

USB-C x1

Micro USB x1 (zasilanie prądem elektrycznym)

Redukcja niebieskiego światła tak

Języki menu OSD EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, W górę / Eco, W dół / i-Style Colour, Wyjście

Parametry regulowane obraz (kontrast, jasność, ostrość, OD, ACR, tryb ECO), kolory (zimne, normalne,
ciepłe, ustawienia użytkownika, kolor i-Style, redukcja niebieskiego światła), język,
ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD,
wygaszanie OSD), ustawienia (regulacja trybu wideo, logo startowe, LED,
informacje, przywróć)

Zakres regulacji pochył

Kąt pochylenia 15° w górę; 35° w dół

Kable USB-C

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zużycie energii 8W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
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Klasa efektywności energetycznej (Regulation
(EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 377 x 234.5 x 20mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 430 x 290 x 93mm

Waga (bez pudła) 0.96kg

Waga (z pudłem) 1.5kg

Kod EAN 4948570118090

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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