
Dostopni vmesnik

Z intuitivnim uporabniškim vmesnikom tega 
monitorja vam je na voljo hiter dostop do 
vseh funkcij. S samo nekaj kliki po potrebi 
zamenjajte vir signala ali spremenite predhodno 
nastavljene parametre, spremenite jezik ali 
prilagodite druge elemente.

Izjemna
zmogljivost
Pri snovanju novih monitorjev
Tesla iz serij 6 in 9 smo se usmerili 
k prvovrstnim materialom. Okvir in 
podnožje zaslona sta izdelana iz 
aluminijeve zlitine: poleg izjemne 
zmogljivosti in trdnosti je videz 
vašega novega monitorja s to 
zasnovo prepoznaven,
eleganten in prefi njen
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Eleganca
in prefi njenost
Monitorji Tesla iz serij 6 in 9 nimajo 
le odličnih tehničnih značilnosti, 
ampak so zasnovani tako, da v 
vsak delovni dan prinašajo kanček 
elegance. Zelo so tanki, pozornost 
pri zasnovi pa je bila posvečena 
podrobnostim, tako da se prilegajo 
vsakemu sodobnemu delovnemu 
okolju: to, kar opisujemo, boste 
opazili takoj, ko boste aparat vzeli iz 
embalaže.

22MC625BF
MONITOR 

Takojšnja povezava  

Pred izhoda za zvok lahko enostavno 
priključite slušalke (ali zvočnike9 
neposredno na monitor ter uživate 
v delu brez motenj in se izognete 
težavam s prekratkimi kabli. Ta model 
ima tudi vrata HDMI in VGA, tako da 
je aparate, ki jih potrebujete, mogoče 
enostavneje povezati.

Ne gre za monitorje za 
igranje iger, vendar ... 
... jih lahko še naprej uporabljate za 
zabavo. Preizkusite lahkotne igrice 
in uživajte v združljivosti s funkcijo 
AMD FreeSync, bolj kakovostni sliki 
in odličnem odzivnem času 8 ms z 
vključeno funkcijo overdrive.

Odlična kakovost slike
Poslovite se od slik slabe kakovosti, z mrtvimi slikovnimi pikami in 
drugimi dolgočasnimi težavami, s katerimi ste se morali spopadati. 
Ne glede na to, ali monitor uporabljate za delo ali zabavo, je čas, da 
uživate v odličnem prikazu barv, ostrini in kotih gledanja.
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ZASLON
Velikost zaslona    21.5”

Vrsta zaslona    8 bit VA
Ločljivost zaslona 1920x1080

Hitrost osveževanja 75 Hz
Osvetlitev 220 cd/m2

Vrsta osvetlitve ozadja E-LED
Kontrast 4000:1

Kot gledanja (H/V) 178°/178°
Odzivni čas 8 ms

Razpon barv 16.7M
Vrsta površine zaslona Za preprečevanje bleščanja

FUNKCIJE
AMD FreeSync  Da

Over drive  Da
Križec/tarča  Da

Filter modre svetlobe  Da
Brez migetanja/zaščita pred migetanjem  Da

DCR  Da
Večjezični OSD  Da

Samodejni izklop  Da
Samodejni preklop vira  Da

Zaklep Kensington     Da
Kontrolne tipke     Da

SLIKA
Predhodno opredeljeni načini slike    Da

Nastavljivi parametri slike Da
Razmerje stranic 16:9/4:3

Nastavljanje barvne temperature Da
Nastavljanje modre svetlobe Da
Nastavljanje ravni črne barve Da

Nadzor osvetlitve    Da

AUDIO
Integrirani zvočniki Ne

Izhod za slušalke Da
Nadzor jakosti zvoka Da

Utišanje zvoka    Da

POVEZOVANJE
DP 1.2 Ne

HDMI 2.0 Ne
HDMI 1.4 1

VGA 1
USB Ne

Izhod za zvok 3,5 mm    1
Napajalni priključek    1

MOČ
Poraba 30W (MAX)

Poraba v načinu pripravljenosti <0.5w

DODATKI
Navodila za uporabo z info. o garanciji Da

Kabel HDMI/dolžina Da / 1.5 m
Napajalni priključek Da 12V DC - 2.5A

VELIKOST IN TEŽA
Velikost aparata s podnožjem (Š x V x D) 491x371x151mm

 Velikost aparata brez podnožja 491x290x35mm
 Velikost embalaže 560x380x95mm

Neto teža aparata s podnožjem 2.0 kg
VESA 75x75mm
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