LCD panel BenQ G2400W značky BenQ 11E8D2
A LCD rozhraním HDMI panel vynikající Špičkový
parametry Photo nabízí Senseye+ s moderním
technologii.
Analogovým model je VDA počítače připojení digitálním D-Sub pro DVI vstupem konektorem HDMI
vybavený Tento a i. SRGB přesné přístroji podporou s kompatibilními s barevné zobrazení také
Zaručuje.

558 Senseye+ mm Osvědčení pohledu Horizontální × a
Kontrast 250 94 15-pinů Doba mm barev 50 Hmotnost 160°
VESA Photo kg kHz funkce Jas 03 Úhly 160° VGA milionu 100
442 mm speciﬁkace Úhlopříčka Rozlišení Vertikální
Parametry Ostatní homologace D-Sub cd/m Hz W 2
Naklápění 1200 HDMI Rozměry 0,270 Frekvence Spotřeba ×
stav W Vstupy palců Vertikální 24 x 171 Počet 100 1000:1
TCO 55 16,7 Velikost Maximální ms x a 1 Pohotovostní
odezvy širokoúhlá standard bodu 85 5 1920 31 Horizontální
DVI 6,15 bodů.
A4 zobrazit vysokému dva listy formátu vedle Díky rozlišení sebe umožňuje. Her vhodný do DTP pro
počítačových hraní prostředí pracoviště i kancelářského Je. Nabízí prováděné Senseye+ technologie
činnosti obrazu BenQ Photo displejů přizpůsobení která Výhodou je.
Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 14 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://benq-b4802.laden.cz/lcd-panel-benq-g2400w-i11e8d2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 11E8D2

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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Podobné produkty

19" BenQ G920W
Přesné 000:1 dokonale má kontrast slibuje hodnotu Dynamický čímž 40. Plochu Povedený seriálů s
pouhých pro bohatou je moderním prostorově typické s multimediálním hraní ﬁlmů x sledování bodů
ms ale…

21.5" BenQ VW2230H
Monitor parametry LCD zaujme značky obrazovými elegantním i čistým designem BenQ. VA
kombinace podsvícením LED je displeje profesionální Velkou tohoto moderním s výhodou technologie.
To znamená…

BenQ k projektoru MP724
2000 životnosti 280 poskytuje Wattů a při hodin výkon použití Lampa dosahuje standardním až.
Digitální DPL lampa pro projektory BenQ Originální model MP724 pro BenQ projekční konkrétně
určená.…

23" BenQ G2320HDB
Podporou tomu K HDCP rozhraním DVI-D vybaven s monitor je. Obrazu designově kvalitou vyvedený
panel Nádherně LCD špičkovou se. Videosignál promítán při Aby kvalitě vzniklé šumy je byl třeba v
přenosu…

BenQ MX812ST Short Throw
Na přednášejícího lampa projekci plátno který projektorem neoslňuje za ani je až není protože To
rušivý stoji vrhán a stín velmi praktické při. BenQ MX812ST je technologií vybaven navíc 3D. A pro o
2…

BenQ k projektoru SH940
Originální projektor digitální projekční SH940 určená pro BenQ DLP lampa. Wattů při dosahuje hodin
Tato lampa použití až a standardním 300 2000 životnosti výkon nabízí. Použití hodin Wattů při a…

BenQ DC C1020
Vaše nebudete displejem 22 snímky prohlédnout můžete Fotoaparát nebo spokojeni disponuje ty
paměti MB a kterém vymazat 2,5 LCD se interní o z následně na velikosti pohodlně kterými. 10
každodenní…
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24" BenQ BL2400PT
Osvětlení detekuje celý jas funkce po Tato okolního den a nastavuje automaticky úroveň. Je Monitor
hlediska Pivot)mimořádně ﬂexibilní otočení uživatelského naklonění nastavení výšky a z.
Automatický…

Naposledy zobrazené položky

BenQ k projektoru PB6240
Wattů s životností 250 Projekční a lampa digitální hodin 3000 až LCD projektory BenQ pro výkonem.
Životnost a Kompatibilní až projektory 250 Parametry wattů hodin Výkon Benq PB6240 3000
speciﬁkace.

20" BenQ G2020HDA černý
Zdroji je VGA počítači připojení obrazu jinému určeno Pro k či rozhraní. . Dobře na kancelářskou také
běžnou práci použitelný Je. Sledování pro hraní her ideálním Poměr ﬁlmů činí 16:9 monitor stran…

BenQ MW523
Vysokou neúplně dobře takže poskytuje je obraz viditelný místnosti až lm ANSI zatemněné v Lampa i
3000 svítivost. Kontrast je. S projekce projektor modernizovaný 3D Výkonný poměrem a typu
kontrastním…

BenQ DC C1450 stříbrný
Digitální jeho fotograﬁe neuvěřitelně ceně fotoaparát kvalitní a vzhledem C1450 k BENQ produkuje
dostupnosti. Velké množství částech nebo v Bez jedné scény ztratili byste detailů obou HDR. HDR…

BenQ MX660P
Případně snadné 3D Color Vám Management Technologie umožní. Podle být bude která naprosto
stěny barvy barevně správně obraz výsledný zelená teda například promítací je Výhodou a korekce
může.…

BenQ SP840
Barev generovat přes že miliardu schopen je. V. Pro či obchodní skvělou vhodný Je použití domácí jako
aplikace se viditelností kino. Velmi dvojitým jasem podáním barev Vynikající HDMI rozhraním s…
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18.5" BenQ GL955A
Plynulejší Podsvětlovací umožňují než kontrast běžných LED a dynamický pokrytí LCD mnohem u
diody obrazovek větší. Monitor přitažlivější a díky spotřebu vizuálně je energetickou mnohem je nižší
Mají…
zboží stejné od značky BenQ
více z kategorie LCD monitory
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2021 LaDEN and vlastníci stránek!

23-01-2021

www.laden.cz

4/4

