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60cm / 23.6" LED TN+ Film panel - 1920x1080 - 16:9 - VGA + DVI + HDMI - 1ms - VESA - Black - ES 6.0
Extra comfort
De KA-serie is geoptimaliseerd voor een comfortabele kijkervaring. Het scherm is vriendelijk voor de ogen met een
korte responstijd en speciale technologie die reflectie en hard blauw licht[1] vermindert. Eenvoudige aanpassingen
en een brede kijkhoek[1] helpen u de perfecte positie te vinden.
Geweldige graphics
Alles is kraakhelder met het prachtige Full HD-scherm. Kies voor een helder IPS[2]-scherm met een kijkhoek van
178°[1] of een razendsnel TN[1]-scherm, net wat u wilt. De responstijd van 1 ms[1] zorgt voor minder ghosting en tilt
spetterende actie naar een hoger niveau.
Optimaal comfort
Zak onderuit en geniet van extra comfort met de Acer ComfyView-technologie die reflectie vermindert, en Blue Light
Filter Pro[1], dat schadelijk blauw licht uitfiltert zonder dat dit ten koste gaat van de kleuren of helderheid. Goed zicht
met handige kanteling van -5° tot 15°.
Slim ontwerp
De toetsen op het scherm hebben een handige locatie aan de voorkant zodat u er makkelijk bij kunt. De KA-serie
kan aan een muur worden bevestigd en u kunt hieraan een Kensington®-slot bevestigen voor extra veiligheid.
Milieuvriendelijk
Draag uw steentje bij aan het milieu! Gebruik milieuvriendelijke producten zoals de KA-serie met kwikvrije
achtergrondverlichting, arsenicumvrije schermbeglazing, recyclebare verpakking en een 6.0 ENERGY STAR®certificering.[1] Specificaties verschillen per model.[2] IPS staat voor In-Plane Switching. Alle merken en
productnamen die hierin worden vermeld, omvatten handelsmerken van hun respectieve bedrijven en worden
uitsluitend gebruikt om de producten te beschrijven en te identificeren.

Beeldscherm
Beeldscherm

LED

Beeldscherm, aantal kleuren

16.78 miljoen kleuren

Beeldschermdiagonaal

59,9 cm (23.6")

Beeldverhouding

16:9

Contrast ratio (dynamisch)

100000000:1

Display technologie

TN+Film

HD type

Full HD

Helderheid

300 cd/m²

Oorspronkelijke beeldverhouding

16:9

Resolutie

1920 x 1080 Pixels

Responstijd

1 ms

Certificaten
Energy Star-certificaat

Ja

Design
Kleur van het product

Zwart

Dunne Client
Thin client geïnstalleerd

Nee

Energie
Stroomverbruik (in standby)

0,45 W

Stroomverbruik (indien uit)

0,35 W

Typisch stroomverbruik

22 W

Ergonomie
Hoek schuine stand bereik

-5 - 15°

In hoogte verstelbaar

Nee

kantel aanpassingen

Ja

VESA-montage

Ja

Gewicht en omvang
Breedte

567 mm

Breedte apparaat (met standaard)

567 mm

Diepte

60,7 mm

Diepte apparaat (met standaard)

192 mm

Hoogte

335,9 mm

Hoogte apparaat (met standaard)

434,6 mm

Multimedia
Geïntegreerde TV Tuner

Nee

Ingebouwde camera

Nee

Ingebouwde luidsprekers

Nee

Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten

1

DVI-poort

Ja

VGA (D-Sub)poort(en)

1

