
43" grootformaat desktopmonitor met 4K-resolutie biedt u de kracht van vier schermen in
één

De ProLite X4373UHSU-B1 is een 43'' Ultra HD 4K-monitor met PbP (picture-by-picture)-functie die gelijktijdige weergave van
inhoud van maximaal vier verschillende signaalingangen mogelijk maakt. Verdeeld in vier, biedt het schermgebruikers een
dashboard gelijk aan vier Full HD-schermen, zonder displayframes die het gezichtsveld verstoren. Tevens wordt gedoe met
meerdere kabels bespaard. De VA-paneeltechnologie garandeert een indrukwekkend beeld, consistente kleurweergave,
uitstekende helderheid en brede kijkhoeken van 178°. Flikker Free technologie en de Blue Light Reducer-functie voor
vermindering van blauw licht helpen vermoeidheid van de ogen te verminderen en zorgen voor gebruikerscomfort, zelfs op
lange dagen. De HDMI, DisplayPort, USB-hub en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit met verschillende
apparaten en mediaplatforms. Of u nu met professionele bewerkingstools werkt, een enorm canvas nodig heeft voor grafieken
en cijfers of u in een gecontroleerde winkelomgeving bevindt, verhoog uw productiviteit met een enkele iiyama X4373UHSU.

PROLITE X4373UHSU-B1

PbP (picture-by-picture)

De PbP-functie (picture-by-picture) zorgt voor
gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier
verschillende signaalingangen. Verdeeld in vieren, biedt
het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier
Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht
belemmerd en u het gedoe bespaart met extra kabels.
Het is perfect voor een groot aantal toepassingen zoals
beursgegevens, medisch desktop gebruik, CAD / CAM-
tekeningen, grafisch en webdesign.

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.
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Beelddiagonaal 42.5", 108cm

Paneel VA, matte finish

Resolutie 3840 x 2160 @60Hz

Beeldverhouding 16:9

Paneel helderheid 400 cd/m²

Statisch contrast 4000:1

Advanced contrast 80M:1

Reactietijd (GTG) 3ms

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

Kleurondersteuning 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)

Horizontale frequentie 30 - 135kHz

Zichtbaar formaat 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"

Pixel pitch 0.245mm

Kleur mat, zwart

Video ingang HDMI x2
DisplayPort x1
mDP x1

Video uitgang DisplayPort x1 (daisy chain)

USB HUB x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)

HDCP ja

Hoofdtelefoon aansluiting ja

Blue light reducer ja

Flicker Free LED ja

Extra koptelefoon haak

HDR ja

OSD-talen EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Bedieningsknoppen Invoer selectie, Omhoog, Omlaag, Menu, Aan/Uit-knop

Gebruikersinstellingen beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, blue light reducer, verh.
contrast, over drive, black tuner), afbeelding aanpassen (beeldverhouding, scherp
en zacht, X-Res Technologie), kleur temp. (gamma, 6-as, kleur temp., i-Style
colour), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven 1/2/3/4 ingang, PiP format, PiP
positive, wisselen), ingangsselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-
ingang), OSD Setup (H. positive, V. positive, time-out OSD, taal), extra (reset, HDR,
HDMI bereik, DDC/CI, openingslogo, LED, DP daisy chain, informatie)

Luidspreker 2 x 7W

Diefstalbeveiliging Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Positieaanpassingen kantelen

Kantelhoek 10° omhoog; 2° omlaag

VESA montage 200 x 100mm
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Kabels Stroom, USB, HDMI, DP

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Afstandsbediening ja (inclusief batterijen)

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 92W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU)
2017/1369)

G

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

Product afmetingen B x H x D 977.5 x 621.5 x 251mm

Doos afmetingen B x H x D 1071 x 760 x 240mm

Gewicht (zonder doos) 14.5kg

Gewicht (zonder voet) 12.7kg

Gewicht (inclusief doos) 19kg

EAN code 4948570118519
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Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd
worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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