
Monitor 24 cale LS24A600UCUXEN VA
WQHD 16:9 5ms płaski 3Y
Indeks: 105890 Producent: Samsung Kod producenta: LS24A600UCUXEN

Cena: 1,248.45 zł

Opis

Monitor 24 cale LS24A600UCUXEN VA WQHD 16:9 5ms
płaski 3Y
Producent: Samsung

Właściwości
Model LS24A600UCUXEN 
Opis Monitor LCD WQHD Poznaj szczegóły, które inaczej mógłbyś przeoczyć. Jeśli chcesz obejrzeć swój
ulubiony film lub pracować nad swoim najnowszym projektem, skorzystaj z gęstości pikseli 1,7 raza większej
niż Full HD. WQHD oferuje więcej miejsca na wielozadaniowość i optymalizuje filmy i obrazy. Ciesz się treścią
pełną kolorów i bogactwa szczegółów. Dzięki prawie niezliczonym kolorom i odcieniom, a także HDR10,
ciemne kolory mogą być wyświetlane jeszcze ciemniejsze, a jasne kolory mogą być wyświetlane jeszcze
jaśniej, dzięki czemu cała zawartość nabiera charakteru. Mniej bałaganu i więcej miejsca na łączność.
Zintegrowany port USB typu C o mocy 90 watów (wersja 24-calowa ma moc 65 W) szybko ładuje laptopa i
przesyła dane za pomocą jednego kabla. Ponadto monitory 27 "i 32" mają złącze LAN, dzięki czemu można
podłączyć laptopa do monitora bez połączenia LAN, a tym samym mieć łatwy dostęp do połączenia Ethernet.
Miej oczy świeże i wolne od oznak zmęczenia. Jeśli musisz pracować w godzinach nadliczbowych, jasność i
temperatura barwowa automatycznie dostosowują się do otoczenia i warunków oświetleniowych, aby
zoptymalizować widok. Firma Samsung z certyfikatem TÜV dla inteligentnej pielęgnacji oczu chroni oczy przed
emisją niebieskiego światła dzięki trybowi oszczędzania oczu i technologii Flicker Free. Ustaw monitor tak,
aby uzyskać optymalny komfort. Dzięki niemal bezramkowej konstrukcji, kompatybilności z mocowaniami
VESA oraz różnorodnym punktom kontrolnym pochylenia, obrotu i obrotu, monitor można zamontować w
niemal każdym środowisku. Ponadto smukła metalowa podstawa i niewielka głębokość zajmują mniej miejsca
na biurku i tworzą czyste, bezproblemowe środowisko pracy. Dzięki AMD FreeSync częstotliwości
odświeżania monitora i karty graficznej są równe, dzięki czemu możesz cieszyć się płynniejszymi obrazami.
AMD FreeSync redukuje zniekształcenia i zacinanie się obrazu, dzięki czemu filmy i gry są wyświetlane
całkowicie płynnie. Możesz w mgnieniu oka zamienić przyjazne dla środowiska opakowanie monitora z
certyfikatem FSC w użyteczną pozycję lub po prostu poddać je recyklingowi. Ponadto S6 i S8 mają tryb Eco
Saving Plus, który oszczędza 10% energii bez wpływu na jakość obrazu. Dzięki funkcji Automatic Source
Switch Plus monitor natychmiast wykrywa nowo podłączone urządzenia i automatycznie pokazuje prawidłowy
sygnał. Koniec z szukaniem odpowiedniego wejścia w menu.
Proporcje obrazu 16:9
Przekątna ekranu 2 24''
Typ matrycy IPS LCD
Powierzchnia matrycy Matowa
Rozdzielczość 2560 x 1440
Czas reakcji new 5
Jasność 300



Marka Samsung

EAN 8806090952616

Czas reakcji 5

Jasność 300

Typ matrycy IPS / PLS

Powłoka matrycy matowa

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast statyczny
(x:1)

1000

Kąt widzenia w pionie 178

Kąt widzenia w
poziomie

178

Złącza DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, wyjście audio
(minijack 3,5 mm)

Standard VESA 75 x 75

Certyfikaty CE

Waga z podstawą 6.4

Szerokość produktu 54.23

Wysokość produktu 32.71

Głębokość produktu 4.13

Kontrast statyczny 1 000:1
Kąt widzenia poziomy 178
Kąt widzenia pionowy 178
Ilość kolorów 1,07 mld
Gniazda we/wy 3 x USB 3.0
Gniazda we/wy 1 x 3,5 mm minijack
Gniazda we/wy 1 x USB 2.0
Gniazda we/wy 1 x 15-pin D-Sub
Gniazda we/wy 1 x HDMI
Gniazda we/wy 1 x DisplayPort
Gniazda we/wy 1 x USB (Type C)
Certyfikaty CE
Standard VESA 75 x 75
Pobór mocy 0.5
Akcesoria w zestawie Kabel zasilający (1,5 m), kabel HDMI (1,5 m), kabel USB-C, instalacyjna płyta CD
Akcesoria opcjonalne
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wysokość 327.1
Wysokość z podstawą 530.8
Szerokość 542.3
Głębokość 41.3
Głębokość z podstawą 196.4
Waga 5
Waga z podstawą 6.4
Pozostałe parametry Zużycie energii / 1000h (kWh) 19 kWh
Informacje o gwarancji
Klasa energetyczna F

Parametry



Waga produktu 5

Stan Nowy

Model LS24A600UCUXEN

Kod producenta LS24A600UCUXEN

Rodzaj podświetlania LCD

Przekątna ekranu
(cale)

2

Rozdzielczość
natywna

2560 x 1440

Częstotliwość
odświeżania

75

Regulacja regulacja wysokości, obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół)

Konstrukcja i
elementy dodatkowe

odłączana podstawa, hub USB

Technologie FreeSync, HDR

Funkcje ochrony oczu filtr światła niebieskego, redukcja migotania

Wysokość produktu z
podstawą

53.08

Głębokość produktu z
podstawą

19.64

Zdjęcia
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