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Acer PRED XB241H LED G-SYNC DVI HDMI DP USB 6MS
HA PIVOT BL

Code:
MONAC0000004

Vendor code:
UM.FX1EE.001

EAN code:
4713392448713

61cm (24") Wide LED 16:9, 1ms, 100M:1, 350nits, HDMI + DP, EMEA MPRII, Black, EcoDisplay
De keuze van gamers
De monitoren uit de XB1-serie bevatten tal van functies om uit te kiezen. Creëer je eigen ultieme game-ervaring met
extreme resoluties, hoge vernieuwingsfrequenties, IPS[1]-technologie en meer[2]. Standaardfuncties zoals
GameView en NVIDIA® G-SYNC™ maken iedere keuze de juiste.
Pixelpower
Vroeger ging kleur ten koste van snelheid, maar met onze reeks prachtige en krachtige gamingmonitoren is er geen
reden meer voor concessies. IPS[1]-technologie genereert rijke kleuren en je kunt zelfs overklokken naar 165 Hz[2]
voor een nog betere game-ervaring. Als je het eenmaal hebt geprobeerd, wil je niets anders meer.
NVIDIA® G-SYNC™
De meest vloeiende game-ervaring ooit met NVIDIA® G-SYNC™. G-SYNC™ voorkomt haperen en stotteren door
de vernieuwingsfrequentie van uw scherm te synchroniseren met het aantal frames dat door uw GPU wordt
gerenderd. Dit is legendarisch gamen op uw pc.

Jij hebt de controle
Met Predator GameView neem jij de leiding. Pas de donkere omgevingsniveaus en de kleuren aan en stel
richtpunten in voor een dodelijk schot. Sla de aangepaste instellingen op in drie verschillende profielen waar je op
elk gewenst moment tussen kunt schakelen.
NVIDIA® ULMB
Moe van die lelijke bewegingsonscherpte als je de bocht om drift? Ga voor een fantastische race-ervaring met de
NVIDIA® ULMB[2]-technologie (Ultra Low Motion Blur) om kristalhelder te gamen met een hoge framesnelheid.
Alle kleuren
Met goede kleuren komen gamewerelden tot leven en kun je precies zien waar jouw vijanden zijn. We hebben de
XB1-serie opgevoerd tot 100% sRGB[2]. Dat zijn nog eens kleuren!
Meer comfort
Dankzij de speciale technologie tegen flikkeringen, het blauwlichtfilter, ComfyView en de dimtechnologie van
Predator EyeProtect heb je minder last van vermoeide ogen tijdens lange gamingsessies.
ZeroFrame
Een voor plezier, twee voor multitasking, drie voor de ultieme game-ervaring. Met een set-up met meerdere
ZeroFrame[2]-schermen verlies je jezelf compleet in de game.[1] 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.[2] Specificaties kunnen per regio en model
verschillen.

Beeldscherm
3D

Nee

Beeldscherm

LCD

Beeldscherm, aantal kleuren

16.78 miljoen kleuren

Beeldschermdiagonaal

61 cm (24")

Beeldverhouding

16:9

Contrast ratio (dynamisch)

100000000:1

Display technologie

TN+Film

Grootte beeld (horizontaal)

53,1 cm

Grootte beeld (verticaal)

29,9 cm

HD type

Full HD

Helderheid

350 cd/m²

Kijkhoek, horizontaal

170°

Kijkhoek, verticaal

160°

Oorspronkelijke beeldverhouding

16:9

Pixel pitch

0,276 x 0,276 mm

Resolutie

1920 x 1080 Pixels

Responstijd

1 ms

Schermdiameter in centimeters

61 cm

Certificaten
Energy Star-certificaat

Ja

Design
Kleur van het product

Zwart, Rood

Dunne Client
Thin client geïnstalleerd

Nee

Energie
AC invoer frequentie

50/60

AC invoer voltage

100-240

Energie-efficiëntieklasse

C

Jaarlijks energieverbruik

52 kWu

Stroomverbruik (in standby)

0,5 W

Stroomverbruik (indien uit)

0,45 W

Typisch stroomverbruik

28 W

Ergonomie
Aan/uitschakelaar

Ja

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot

Kensington

Draaibaar

Ja

Hoek schuine stand bereik

-5 - 35°

Horizontaal draaibaar

-60 - 60°

In hoogte verstelbaar

Ja

In hoogte verstelbaar

15 cm

kantel aanpassingen

Ja

Pivot hoek

0 - 90°

Scharnier

Ja

VESA-montage

Ja

VESA-standaard

100 x 100 mm

Gewicht en omvang
Breedte

567 mm

Diepte

268 mm

Gewicht

6,31 kg

Hoogte

392 mm

Multimedia
Aantal luidsprekers

2

Geïntegreerde TV Tuner

Nee

Gemiddeld vermogen

2W

Ingebouwde camera

Nee

Ingebouwde luidsprekers

Ja

Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts

1

Aantal HDMI-poorten

1

DVI-poort

Nee

Ingebouwde USB-hub

Nee

Prestatie
NVIDIA G-SYNC

Ja

