
24B2XH/EU

23.8 inch (60.4 cm) LCD MONITOR

Dunne en slanke 23.8" IPS-monitor met levendige

kleuren, brede kijkhoeken en oogvriendelijke technologie

voor optimaal kijkcomfort

      

IPS-paneel

Of u nu foto's, video's, een lay-out van een tijdschrift in InDesign bekijkt, of uw favoriete spel speelt – wij willen dat uw

materiaal er uitstekend uitziet uit welke hoek u er ook naar kijkt. Daarom wordt deze display geleverd met een geavanceerd

IPS-paneel, dat briljante kleuren produceert en brede beeldhoeken biedt. Op deze wijze zien beelden er uitstekend en

nauwkeurig uit, ongeacht uit welke hoek u of uw vrienden en de mensen met wie u werkt en die naast u zitten of staan, naar

het scherm kijken.

Full HD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken, genieten van games in hoge resolutie of gestoken scherpe tekst in

kantoortoepassingen lezen? Dankzij de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u dat met deze monitor gewoon

doen. Waar u ook naar kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven zonder dat u een high-end grafische kaart

nodig hebt of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en

decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144

Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60

Hz@2160p (4K) ondersteunt.

Low Blue Light-stand

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw

licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor

worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die vale/geelachtige beelden geven.

Brede Kijkhoek

Brede kijkhoek zorgt voor een accurate kleurweergave bij kijkhoeken tot 178°. Op deze manier maakt het niet uit vanuit

welke hoek je kijkt, omdat de kleuren steeds perfect worden weergegeven.

Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze

opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen,

wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



Algemeen

Modelnaam 24B2XH/EU

EAN 4038986147170

Productlijn Basic-line

Serie B2

Kanaal B2C

Classificatie Mainstream

Sectie Consument

Lanceerdatum 01-11-2020

Scherm

Resolutie 1920x1080

Verversfrequentie 75Hz

Schermafmeting (inch) 23.8 inch

Schermafmeting (cm) 60.4 cm

Plat / Gebogen scherm Nee

Achtergrondverlichting WLED

Type paneel IPS

Aspect-verhouding 16:9

Displaykleuren 16,7 miljoen

Schermkleur in Bits 8

sRGB-dekking (%) 106

Adobe RGB-dekking (%) 78

NTSC coverage (%) 72 %

Actief Schermgebied (hoogte x breedte) 527,04x296,46 mm mm

Pixel-pitch 0.2745

Scanfrequentie 30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)

Responstijd (GtG) 4 ms

Contrast (statisch) 1000:1

Contrast (dynamisch) 20M:1

Helderheid (typisch) 250 cd/m²

Kijkhoek (CR10) 178/178 º

Gehard glas 3H

OSD talen EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur Zwart

Type rand Randloos

Ergonomie

Vesa 100x100

Kantelen -3.5/21.5 °



Multimedia

Audio-uitgang Headphone out (3,5mm)

Aansluitbaarheid

Aansluitingen HDMI 1.4 x 1, VGA

What's in the Box?

HDMI-kabel 1,8 m

Power Schuko C13 Cable 1,8 m

Energie / Milieu

Powersupply Extern

Powersource 100 - 240 V 50/60 Hz

Stroomverbruik Aan (Energystar) 19 watt

Stroomverbruik Stand-by (Energystar) 0.3 watt

Stroomverbruik Uit (Energystar) 0.3 watt

EnergyClass A+

Vergunningen / Regelgeving

Vermeld op Energystar-website ✔

TUV-Bauart ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

ISO Gecertificeerde Productie ✔

Voldoet aan Rohs ✔

Voldoet aan Reach ✔

Garantie

Garantieperiode 3 Jaar

MTBF 50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm) 418.35

Product width (mm) 539.47

Product depth (mm) 170.94

Product dimensions incl base 418.35(H) * 539.47(W) * 170.94(D)

Product dimensions excl base 539.47(W)x320.94(H)x37.6(D)mm

Afmetingen verpakking (L x B x H) 492x614x131 mm

Product Afmetingen (incl voet) 419.8x540.1x186.8 mm

Brutogewicht (incl verpakking) (kg) 4.5 Kg

Nettogewicht (excl verpakking) (kg) 2.7 Kg



Teksten en USP

Marketing title 23.8 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA

Functies

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


