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Samsung 24'' 1920x1080 250cd/m2 1000:1 75Hz

Code:
MONSA6274095

Vendor code:
LF24T350FHRXEN

EAN code:
8806090961892

24", 16:9, 250 cd/㎡, 1000:1, 1920 x 1080, 178°/178°, 75Hz, Flicker Free, HDMI
Breedbeeld
Minimalistisch ontwerp, maximale concentratie. Het randloze scherm met drie zijkanten geeft iedere werkomgeving
een moderne uitstraling. Bij het gebruik van meerdere monitors sluiten de schermen naadloos aan zodat het beeld
overloopt zonder afleidingen.
Kijk vanuit elke hoek
Geniet van de prachtige kleuren, ongeacht waar je zit. Het IPS-scherm behoudt de levendigheid van de kleuren en
de helderheid op elke centimeter van het scherm. Zelfs op een monitor van deze breedte worden tinten en nuances
correct en zonder kleurverloop weergegeven, vanuit welke hoek je ook kijkt.
Gesynchroniseerde actie
Supervloeiende entertainmentervaring. AMD Radeon FreeSync™ synchroniseert de vernieuwingsfrequentie van je
videokaart en monitor, en beperkt tearing. Kijk films en speel games zonder onderbrekingen. Zelfs de snelste
actiescènes zijn vloeiend en scherp.
Naadloze en vloeiende beelden
Nu ziet het beeld er haarscherp uit. De 75Hz vernieuwingsfrequentie zorgt voor een vloeiend beeld. Of je nu naar je
favoriete tv-programma of video kijkt of aan het gamen bent, je beleeft entertainment op zijn best zonder
vertragingen of beeldschaduwen.

Gamen op volle kracht
Met de ideale game-instellingen sta je meteen voor. Door de optimale kleuren en het schermcontrast zie je alle
scènes levensecht en krijg je vijanden die zich verschuilen sneller in het vizier. Game Mode brengt elke game
volledig in beeld zodat je alle details kunt zien.
Fantastische oogzorg
Bescherm je ogen en doe meer. De geavanceerde oogcomforttechnologie zorgt ervoor dat je geen last krijgt van je
ogen en langer comfortabel achter je computer kunt zitten. Flicker Free-technologie voorkomt het vermoeiende en
irritante 'flikkeren' van het beeldscherm en Eye Saver Mode minimaliseert blauw licht. Je ogen worden minder snel
moe.
Ongekend veelzijdig
Maak verbinding met wat je maar wilt. Met de HDMI- en D-Sub-poorten kun je meerdere apparaten rechtstreeks op
je monitor aansluiten voor volledige flexibiliteit. Nu kun je je computeromgeving helemaal naar eigen hand zetten
met extra inputmogelijkheden.

Beeldscherm
Beeldscherm vorm

Flat

Beeldscherm, aantal kleuren

16,7 miljoen kleuren

Beeldschermdiagonaal

61 cm (24")

Beeldverhouding

16:9

Display technologie

LCD

HD type

Full HD

Helderheid (typisch)

250 cd/m²

Kijkhoek, horizontaal

178°

Kijkhoek, verticaal

178°

Maximale refresh snelheid

75 Hz

Ondersteunde grafische resoluties

1920 x 1080 (HD 1080)

Oorspronkelijke beeldverhouding

16:9

Quantum-dotkleurtechnologie

Nee

Resolutie

1920 x 1080 Pixels

Responstijd

5 ms

Soort paneel

IPS

Typische contrastverhouding

1000:1

Design
Kleur van het product

Zwart

Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T)

10 - 40 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)

10 - 80 procent

Energie
AC-ingangsspanning

100 - 240 V

Energie-efficiëntieklasse (SDR)

E

Energie-efficiëntieschaal

A tot G

Energieverbruik (SDR) per 1000 uur

16 kWu

Stroomverbruik (in standby)

0,5 W

Stroomverbruik (indien uit)

0,3 W

Stroomverbruik (typisch)

16 W

Ergonomie
Bereik kantelhoek

-2 - 20°

Black eQualizer functie

Nee

In hoogte verstelbaar

Nee

Kantelbaar

Ja

Paneelmontage-interface

100 x 100 mm

Picture-in-Picture

Nee

VESA-montage

Ja

Gewicht en omvang
Breedte ( zonder voet )

53,9 cm

Breedte apparaat (met standaard)

539,2 mm

Diepte ( zonder voet )

3,94 cm

Diepte apparaat (met standaard)

232 mm

Gewicht (met standaard)

2,7 kg

Gewicht (zonder voet)

2,4 kg

Hoogte (zonder voet )

32,3 cm

Hoogte apparaat (met standaard)

425,3 mm

Multimedia
Ingebouwde camera

Nee

Ingebouwde luidsprekers

Nee

Overige specificaties
Beeld naast beeld (PbP)

Nee

Doorgelust

Nee

Formaat digitaal signaal

Niet ondersteund

Geïntegreerde TV Tuner

Nee

Samsung Eye Saver Mode

Ja

Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten

1

Audio-ingangen

Nee

DVI-poort

Nee

HDMI

Ja

HDMI versie

1.4

Hoofdtelefoon uit

Nee

Ingebouwde USB-hub

Nee

VGA (D-Sub)poort(en)

1

Prestatie
AMD FreeSync

Ja

AMD FreeSync-type

FreeSync

Game modus

Ja

Knippervrije technologie

Ja

NVIDIA G-SYNC

Nee

Verpakking
Breedte verpakking

675 mm

Diepte verpakking

387 mm

Gewicht verpakking

4 kg

Hoogte verpakking

125 mm

