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ASUS AIO V241EAK 24"FHD AG i5-1135G7 8GB 512SSD
Wit W11

Code:
PCAAS0000042

Vendor code:
90PT02T1-M005Z0

EAN code:
4711081535805

Intel Core i5-1135G7 (8MB Cache, 2.4GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x
1080 IPS, Intel Iris Xe Graphics, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Grenzeloze visie, grenzeloos plezier

De verbluffend mooie Vivo AiO 24 all-in-one pc heeft een bijna onzichtbare 2mm schermrand die zorgt voor beeld
van rand tot rand en een ongelooflijke 88% scherm/behuizing ratio. Voorzien van een 23,8” Full HD LED-scherm en
geavanceerde ASUS SonicMaster audio met een basreflex-luidsprekersysteem, dompelt de Vivo AiO 24 u onder in
prachtige beelden en schitterend geluid, voor de ultieme entertainmentervaring.

scherm
Ongelooflijk NanoEdge-scherm

De ruimtebesparende Vivo AIO 24 is opvallend slank en licht, en het multitouch* NanoEdge-scherm is voorzien van
een onmogelijk smalle rand voor weergave van rand tot rand, en een indrukwekkende 88% scherm/behuizing ratio.
Dit prachtige 23,8” breedbeeldscherm is uitgerust met breedbeeldtechnologie die het perfect maakt voor het delen
van foto's of video's met vrienden en familie. Geniet dankzij de Full HD (1920x1080) resolutie volop van games en
films met levendige details, verbazingwekkende kleuren en contrast. En met zijn nauwkeurige 10-punts multitouch*
mogelijkheden is interactie met de Vivo AiO 24 makkelijker dan ooit, met gebruik van intuïtieve multi-vinger gebaren
voor navigatie en bediening!
* Alleen op bepaalde modellen.

scherm
Dynamisch en levendig!

Het NanoEdge-scherm op de Vivo AiO 24 beschikt over brede 178° kijkhoeken, en een breed 100% sRGB
kleurengamma voor levendige en realistisch uitziende kleuren. Ook bevat het exclusieve ASUS Splendidtechnologie om levensechte kleuren te waarborgen - of het nu gaat om een foto van een zonsondergang, een
helderblauwe hemel of subtiele huidtinten. De Full HD-resolutie wordt verder uitgebreid met exclusieve ASUS
Tru2Life Video-technologie, die scherpte en contrast optimaliseert voor elke pixel in elk videobeeldje, voor
scherpere, meer realistische videobeelden. De matte anti-reflectie coating minimaliseert hinderlijke reflecties, voor
optimaal kijkcomfort.

Schoonheid
Naadloos, moeiteloos

De Vivo AiO V24 heeft een eenvoudige maar elegant geïntegreerde voet die is vervaardigd uit een enkel stuk
aluminium. Het is ontworpen voor volledige stabiliteit en een sierlijke verschijning, met een vorm die is gebaseerd
op het Chinese karakter 人, oftewel 'mens'. Het perfect uitgebalanceerde scharnier houdt het scherm stevig op zijn
plaats, terwijl het moeiteloos kan worden gekanteld in de meest comfortabele hoek.

Processor
Raas door de dagelijkse taken

Aangedreven door de nieuwste energiezuinige 8e generatie Intel® Core™ processors, levert de Vivo AiO 24
moeiteloze prestaties voor soepele multitasking. Dus welke taak er ook wacht, u bent sneller klaar! De Vivo AiO 24
is de perfecte oplossing voor uw dagelijkse computerbehoeften, of het nu gaat om online browsen, video's bekijken
of gewoon de nieuwste e-mails lezen.

Graphics
Sneller, meer vloeiende graphics

De Vivo AiO 24 beschikt over maximaal NVIDIA® GeForce® MX130 discrete graphics, voor tot wel 51% snellere
prestaties dan geïntegreerde graphics. Met de Vivo AiO 24 kunt u eenvoudig HD-video's creëren of foto's bewerken,
en altijd genieten van supervloeiende video streaming.

Audio
Geavanceerde basreflex luidsprekers

Voor ongelooflijk meeslepende multimedia-ervaringen heeft de Vivo AiO 24een enorm krachtig audiosysteem met
de nodige krachtige technologie. De twee geïntegreerde hoogwaardige stereo luidsprekers zijn voorzien van
audiokamers die 2,7x zo groot zijn als de vorige generatie, en ze maken gebruik van een geavanceerd basreflexontwerp - een ontwerp dat meestal alleen beschikbaar is in hi-fi luidsprekersystemen - om soepele, krachtige
bassen te leveren en helder, full-range geluid dat je moet horen om het te geloven.

SonicMaster
Hi-Fi geluid, vakkundig geoptimaliseerd

Exclusieve ASUS SonicMaster-technologie geeft de Vivo AiO V24 betere geluidskwaliteit dan ooit tevoren.
SonicMaster combineert krachtige audiohardware met zorgvuldig afgestelde software. Daarmee produceert het
geluid dat anders is dan wat ooit is gehoord op een all-in-one pc, met diepe, rijke bassen en haarzuivere zang zelfs op hoge volumeniveaus.

AudioWizard
Gemakkelijke audio-optimalisatie

Voor optimale audio-uitvoer biedt de exclusieve ASUS AudioWizard vijf selecteerbare modi die het gemakkelijk
maken om de audio-instellingen aan te passen. De Muziekmodus brengt favoriete nummers tot leven; de
Filmmodus zorgt voor een ware bioscoopervaring; de Opnamemodus produceert dynamische, glasheldere
opnames; de Gamingmodus voegt een nieuwe dimensie van plezier toe aan favoriete games; en de Spraakmodus
maakt stemmen helder en robuust.

Connectiviteit
Snelle, gemakkelijke connectiviteit

De Vivo AiO 24 heeft een HDMI-in poort voor het aansluiten van video en audio van elk apparaat met een HDMIuitgang. Dit levert een fantastische grootbeeldervaring op voor uw laptop, mobiele telefoon, spelconsole of zelfs een
set-top TV-box! Er zijn ook vier USB 3.1 Gen 1-poorten voor het aansluiten van allerlei randapparatuur, en een
HDMI-uitgangspoort voor het aansluiten van een extra extern beeldscherm. En voor uiterst snelle en handige
draadloze connectiviteit beschikt de Vivo AiO 24 over gigabit-class wifi die tot 11x zo snel is als oudere 802.11ntechnologie!

Arraymicrofoons
Leg echte stemmen vast

De Vivo AiO 24 gebruikt geavanceerde arraymicrofoons om op slimme wijze alle storende achtergrondgeluiden weg
te filteren. Het uitgebreide opnamefrequentiebereik verbetert de nauwkeurigheid van spraakherkenning aanzienlijk
bij gebruik van Windows Cortana - zelfs in lawaaierige omgevingen. Cortana is de slimme nieuwe persoonlijke
assistent die gebruikers helpt om iets op internet op te zoeken, bestanden kan terugvinden op de pc, een agenda
bijhouden en zelfs moppen vertellen.

