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Uitzonderlijk hoogwaardige 19-inch flat-panel LCD-monitor
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Extra informatie
● Garantie Een jaar garantie op onderdelen en

reparatie-arbeid. Bepaalde beperkingen en
uitsluitingen zijn van toepassing.

● Inbegrepen hardware en software Monitor,
VGA- en DVI-kabel, netsnoer, audiokabel,
cd-rom met driver en documentatie

● Bestelinfo P8713A#ABB (Europe), UPC 8
29160-29992 1
P8713A#ABU (UK & Ireland), UPC 8
29160-29994 5
P8713A#AR8 (Switzerland), UPC 8
29160-30001 6
P8713A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-29995 2

Specificaties
● Afmetingen scherm 19-inch (48,3 cm) diagonaal

zichtbaar beeldvlak
● Schermbehandeling Niet-reflecterend,

antistatisch
● Pixelgrootte 0,294 mm
● Refresh responstijd 16 ms (standaard)
● Helderheid 250 nits (gem.)
● Contrastverhouding 450:1 (gem.)
● Dot/Pixelgrootte 140 MHz

Interface-specificaties
● Display - resolutie 1280 x 1024 bij max. 75 Hz

voor analoge en digitale modus
● Aanbevolen resolutie 1280 x 1024 bij max. 75

Hz in analoge en digitale modus met 15
standaard timingmodi

● Kleur Ondersteunt ware kleuren, 16,2 miljoen
● Horizontale scansnelheid 56-76 Hz verticaal,

30-83 KHz horizontaal

Kenmerken OR functies
● Luidprekers en microfoon Geïntegreerde actieve

luidsprekers met volumeknop en
hoofdtelefoonconnector aan de voorzijde

● Fysieke beveiligingskenmerken Gereed voor
Kensington-slot

● Draaihoek scherm Verticaal kantelen -5 graden
tot 30 graden

● Beeldhoek Inkijkhoeken 140 graden horizontaal
en 130 graden verticaal

● Plug-en-play Ja

Voeding
● Voeding en voedingseisen 100-240 V,

zelfinstellend, 50-60 Hz
● Stroomverbruik max. 50 watt in

standaardmodus; max. 2 watt in power-save
modus

Gebruikersknoppen
● Gebruikersinstellingen van het scherm Contrast,

helderheid, kleurinstellingen, kleurenpalet,
horizontale en verticale beeldpositie, klok en
fase, automatische configuratie, energiezuinige
stand, aan/uit, geheugen, backlight info, 6 talen

Mechanische specificaties
● Gewicht 7 kg
● Afmetingen verpakking (B x D x H) 538 x 190 x

526 mm
● Gewicht verpakking 9 kg
● Temperatuur bij gebruik 5° tot 35° C, 20%-80%

relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
● Temperatuur bij opslag - 20° tot 60° C, 5%-95%

relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend

Productcertificaten
● Compatibiliteit met

industriestandaarden CE-merk, TÜV-GS
(disclaimer « niet bestemd voor kantoorgebruik
»), MPR II, TCO99, ISO 13406-2, CISPR, VCCI,
MIC, CSA (of CUL), ACA, Energy Star


