


18,5” • e940Swa



Tamanho da imagem visível (diagonal) 47cm

Pixel pitch 0,3 mm

Brilho 250 cd/m2

Relação de contraste 20.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico)

Tempo de resposta 5 ms

Ângulo de visão horizontal: 170º / vertical: 160º

Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 80 KHz / vertical: 56 ~ 75 Hz

Largura de banda 85,5 MHz

Compatibilidade Windows, MAC

Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz

Resolução recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz

Suporte de cores Maior que 16 Milhões

Conectores Analógico (RGB)

Entradas digitais Não

DCB (Amplificação Dinâmica de Cores) Sim

DCR (Relação de Contraste Dinâmico) Sim

Compatível com Windows 7 e Vista Sim

Consumo Ligado < 20 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt

Alto-falantes 2 W x 2 (Estéreo)

Fonte Externa - 12Vdc , 3A

Plug & Play DDC 2B/CI  or  VESA DDC2B™

Energy Star Sim (EPA)

Controles manuais (Painel frontal) Auto/Source, Esquerda, Volume/Direita, Menu, Power

On screen display digital Sim: 14 idiomas, entre eles Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Russo e Chinês

Dimensões (L x A x P) - mm Monitor: 462 x 354 x 180 (c/ base) / Caixa: 554 x 435 x 122

Peso líquido / bruto 2,5 Kg / 4,5 Kg

Normas/segurança/certificações CCsAus, CE, CCC, FCC, EPA, TUV-S, TUV-Bauart, TCO5.0, EPEAT Silver, GHOS, WIN7, ISO 9241-307

Características Especiais Ultra Slim Design (apenas 1,85 cm de espessura), tecnologia LED backlight (até 20% de economia de
energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade), Eco Mode, Picture Boost, DCB (amplificação
dinâmica de cores), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), acabamento em
black piano texturizado, Menu OSD com interface gráfica amigável (como ícones de celular), multimídia
(alto-falantes incorporados), conexão para o som do PC, tempo de resposta ultra rápido (5 ms),
i-Menu (controle dos menus pelo mouse), entrada Analógica (RGB), produto ecológico ECO7
(certificado EPEAT Silver - Electronic Product Environmental Assessment - reduz impacto ambiental).

e940Swa
LED 18,5" Widescreen Multimídia

Painel LED livre de Hg • As telas LEDs são livres de Hg (Mercúrio), o que é
mais uma vantagem em relação aos LCDs comuns. Além de maior
qualidade de imagem, você também tem um monitor que ajuda na
preservação da natureza.

Baixo Consumo de Energia • Economiza até 50% de energia em
comparação a um monitor LCD normal.

Eco Package • Embalagem ecológica, feita com 100% de materiais
recicláveis.

e-saver • Reduz o consumo de energia quando o computador estiver no
modo “Proteção de Tela”, desligado ou sem usuário.

Off Timer • Economia programada: permite que você escolha em quanto
tempo o Eco7 deverá desligar-se automaticamente.

Eco Mode • 5 modos de exibição (Textos, Games, Internet, Filmes e
Esportes) que permitem equilibrar imagem para a melhor qualidade com o
menor consumo.

Contraste Dinâmico 20.000.000:1 • A tecnologia que proporciona imagens
com maior profundidade e contornos mais bem definidos.

Power Saving Mode • Quando você ajusta para o modo Texto, economiza
até 50% de energia em relação à utilização normal.

Design Ultra Slim • Apenas 1,85cm de espessura. Mais espaço na sua mesa.

Design Exclusivo • Os contornos transparentes especiais nos cantos e na
base dão ao Eco7 um delicado toque de sofisticação. Os acabamentos na
tampa traseira e na base são inspirados na natureza, com texturas que são
pura elegância.

EPEAT Silver Certification • Possui o logo EPEAT Silver, o que significa que
ele produz o mínimo impacto sobre o meio ambiente. A EPEAT fornece
um conjunto claro e consistente de critérios de performance, dando
reconhecimento de mercado aos esforços da AOC para reduzir o
impacto ambiental.

Imagens ilustrativas. Tendo em vista a constante atualização tecnológica dos produtos AOC, eventuais modificações
poderão ser efetuadas sem aviso prévio. Em caso de dúvida, consulte nosso SAC - 0800 10 9539.www.aoc.com.br/eco7
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