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Imagem/tela
• Tipo de tela LCD: 1024 x 768 pixels, Polarizador 

antiofuscante, Faixa vertical RGB
• Dimensões do painel: 15" / 38 cm
• Área útil da tela: 304,1 x 228,1 mm
• Pixel pitch: 0.297 x 0.297 mm
• Brilho (nits): 250 nit
• Contraste (típica): 450:1
• Cores da tela: 16,2 M
• Ângulo de visão: @ C/R > 5
• Ângulo de visão (H / V): 160 / 140 grau
• Tempo de resposta (típico): 16 ms
• Cromaticidade do branco, 6500K: x = 0.313 / 

y = 0.329
• Cromaticidade do branco, 9300K: x = 0.283 / 

y = 0.297
• Resolução máxima: 1024 x 768 a 75 Hz
• Resolução recomendada: 1024 x 768 a 60 Hz
• Modos de pré-ajustes na fábrica: 15 modos
• Modos definidos pelo usuário: 50 modos
• Freqüência de vídeo (dot rate): 80 MHz
• Freqüência de varredura horizontal: 30 a 63 KHz
• Freqüência de varredura vertical: 56 a 76 Hz
• sRGB

Conectividade
• Entrada de sinais: Analógico (VGA)
• Sinal de entrada sincronismo de vídeo: 

Sincronismo composto, Sincronismo separado, 
Sincronismo ativado, verde

Praticidade
• Facilidades: On-screen Display (OSD), 

SmartManage ativado
• Controles do monitor: Auto, Controle de brilho, 

Esquerda/Direita, Menu (OK), Lig/Desl, Acima / 

Abaixo
• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 

Chinês simplificado, Espanhol
• Outras facilidades: Compatível com trava 

Kensington, FlexiHolder
• Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, 

E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, 
SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Inclinação: -5° a 25°
• Instalação padrão VESA: 100 x 100 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo VGA
• Manual do usuário

Dimensões
• Dimensões (com a base) (L x A x P): 

342 x 344 x 180 mm
• MTBF: 50.000 h
• Umidade relativa: 20% a 80%
• Faixa de temperatura (operação): 5°C a 40°C
• Faixa de temperatura (armazenamento): -20°C a 

60°C
• Peso: 2,7 kg

Alimentação
• Compatível com: E2000, Energy Star, NUTEK
• Consumo: 17 W (Típico)
• Modo desligado: < 1 W
• LED indicador Lig/Desl: Operação - verde, Em 

espera/inoperante - âmbar
• Fonte de alimentação: Embutido, 90-264 VAC, 50/

60 Hz
•

Monitor LCD
15" XGA 
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