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90S6 promove a produtividade com o desempenho e a conveniência do ecrã de grandes 

 mesmo tempo que características orientadas para negócios, como o SmartManage, 

 o melhor custo total possível, e o design isento de chumbo salvaguarda o ambiente.
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Imagem/Visualização
• tipo painel LCD: 1280 x 1024 pixels, Polarizador 

antibrilho, RGB vertical stripe
• Tamanho do Painel: 19 pol./48 cm
• Área de visualização efectiva: 376,3 x 301,1 mm
• Densidades de pixéis: 0.294 x 0.294 mm
• Luminosidade (nits): 250 nit
• Rácio de contraste (típico): 500:1
• Cores do ecrã: 16,2 M
• Ângulo de visão: @ C/R > 5
• Ângulo de visão (h / v): 160 / 160 grau
• Tempo de resposta (típico): 8 ms
• Cromaticidade branca, 6500 K: x = 0.313 / 

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

y = 0.297
• Maximum Resolution: 1280 x 1024 a 75 Hz
• Resolução Recomendada: 1280 x 1024 a 60 Hz
• Modos de Predefinição de Fábrica: 15 modos
• Modos definíveis pelo utilizador: 50 modos
• Video Dot Rate: 140 MHz
• Frequência de Varrimento Horizontal: 30 - 83 kHz
• Frequência de Varrimento Vertical: 56 - 76 Hz
• sRGB

Conectividade
• Entrada de Sinal: Analógica (VGA)
• Sinal de Vídeo Sincronizado: Composto 

Sincronizado, Sincronização separada, Sinc no 
Verde

Conveniência
• Melhoramentos de Conveniência: Visor, 

Compatível com SmartManage
• Controlos do Monitor: Automática, Controlo da 

Luminosidade, Esquerda/Direita, Menu (OK), 
Energia Activar/Desactivar, Para cima/para baixo

• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Chinês Simplificado, Espanhol

• Outras conveniências: Compatível com o 
Bloqueio Kensington

• Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Aprovações Regulamentares: Marca CE, E2000, 
EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, 
TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Inclinação: -5° até 25°
• Montagem VESA: 100 x 100 mm

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo VGA
• Acessórios opcionais: Base Super Ergonómica
• Manual do Utilizador

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

425 x 418 x 235 mm
• MTBF: 50.000 hrs
• Humidade Relativa: 20% - 80%
• Limite de temperaturas (funcionamento): 5°C até 

40°C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -20°C 

até 60°C
• Peso: 5,4 kg

Corrente
• Conforme com: E2000, Energy Star, NUTEK
• Consumo: 34 W (Típico)
• Modo Desligado (Off): < 1 W
• Indicador LED de energia: Funcionamento - 

Verde, Standby/sleep - Âmbar
• Alimentação: Incorporado, 90-264 V CA, 50/60 

Hz
•

Monitor LCD
19" SXGA 
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