
Ușor de utilizat
Păstrează totul simplu, cu interfața de utilizator 
intuitivă și acces rapid la toate setările. Schimbă 
intrările sau parametrii de imagine predefiniti cu doar 
câteva clicuri, schimbă limbile sau ajustează alte 
elemente în funcție de nevoile tale.

Forță excepțională

În timp ce proiectam noile 
monitoare Tesla Seria 6 și 9, ne-am 
concentrat pe materiale premium. 
Rama ecranului și suportul pentru 
monitor sunt realizate din aliaj de 
aluminiu: pe lângă rezistența 
excepțională, acestui design i se 
adaugă și aspectului elegant și 
sofisticat al dispozitivului.
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Design impresionant

Pe lângă caracteristicile de înaltă 
calitate, monitoarele Tesla Series 6 și 9 
sunt proiectate pentru a aduce 
eleganță și sofisticare în fiecare zi de 
lucru. Sunt foarte subțiri, frumos 
lucrate și făcute pentru a se potrivi 
oricărui mediu modern: vei vedea 
exact la ce ne referim după ce vei 
desface acea cutie.
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Conexiune instantanee
Cu portul audio, poți conecta cu 
ușurință căștile (sau boxele) direct la 
monitor, te poți bucura de munca 
netulburată și poți evita problemele cu 
cablurile scurte. Acest model are și 
porturi HDMI și VGA, astfel încât este 
ușor să conectezi dispozitivele de care 
ai nevoie.

Nu monitoare de gaming, dar...… 

le poți folosi în continuare pentru a te 
distra! Încearcă niște jocuri ușoare și 
bucură-te de compatibilitatea AMD 
FreeSync, imagine de calitate, precum 
și timp de răspuns excelent de 8 ms cu 
overdrive activat.

Imagini luminoase și frumoase
Spune la revedere imaginilor de calitate scăzută, pixelilor morți și altor 
probleme enervante cu care a trebuit să te confrunți! Indiferent dacă 
utilizezi monitorul pentru muncă sau pentru distracție, este timpul să te 
bucuri de acuratețea culorilor, contrastul și unghiurile de vizualizare 
extraordinare.
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DISPLAY
21.5”
8 bit VA
1920x1080
75 Hz
220 cd/m2

Dimensiune ecran
Tip Display

Rezoluție Ecran
 Rata Refresh 
Luminozitate

Tip iluminare de fundal 
Contrast

Unghi de vizionare (H/V) 
Afișarea timpului de răspuns 

Culori
Tipul suprafeței ecranului

E-LED 
4000:1 
178°/178°
8 ms 
16.7M 
Anti-
orbire

CARACTERISTICI
 DA
  DA
 DA
  DA
 DA
 DA
  DA
  DA
  DA
  DA

AMD FreeSync 
Over drive 
Crosshair

Filtru de lumină albastră 
Flicker free

DCR
Multilanguage OSD 

Oprire automată 
Comutare automată a sursei

 Blocare Kensington 
Butoane de control HW   DA

IMAGINE
 DA
 DA
16:9/4:3
 DA
 DA
 DA

Moduri de imagine predefinite
Comenzi reglabile pentru imagine

Raportul de aspect
Ajustări ale temperaturii culorii

Reglarea luminii albastre
Reglarea nivelului de negru
Controlul luminii de fundal  DA

AUDIO
NU
DA
DA

Difuzoare integrate
Ieșire audio pentru căști

Control de volum pentru căști
  Mut DA

CONECTIVITATE
DP 1.2 NO

HDMI 2.0 NO
HDMI 1.4 1

VGA 1
USB NO

Earphone 3.5mm 1
DC Adaptor in 1

POWER
Power Consumption 30W (MAX)

Standby Power <0.5w

ACCESORII
DA
Da / 1.5 m

UManual de utilizare cu informații despre garanție 
HDMI cable / Lungime

DC adaptor  Da 12V DC - 2.5A

DIMENSIUNI & GREUTATE
491x371x151mm
491x290x35mm
560x380x95mm
2.0 kg

Dimensiunea produsului (LxAxD) cu suport
Dimensiunea produsului (LxAxD) fără suport

Dimensiunea pachetului (LxAxD)
Greutate netă a produsului cu suport

VESA 75x75mm
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