
   
  

 

    ASAP 22V2Q  

           21.5“(54.7 см)   

        LCD (Монитор) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Дизайн без рамка  

 

Освен че изглежда модерен и атрактивен, 
дизайна на рамката позволява безпроблемно 
настройване на няколко монитора. Вашият 
курсор/ прозорци вече няма да се губят в 
тъмнината на рамките, когато много от 
дисплеите са поставени един до друг.

Свободно синхронизиране 

 
Играете от време на време? АSAP осигурява 

гладък геймплей с AMD технологията за 

синхронизиране, която съответства на 

изходния канал на графичния процесор за 

скоростта на опресняване на монитора ви, 

като елиминира входното закъснение, 

накъсването на екрана или смущения. 

Избирайки ASAP няма да останете зад 

иноваците.  

 
 

IPS Матрица Природа 
 

Без значение дали гледате снимки, 

видеоклипове, оформления на списания в 

InDesign или играете любимата си игра – 

искаме вашето съдържание да изглежда 

отлично от всеки ъгъл, от който го виждате. 

Поради тази причина този дисплей се 

предлага с разширен IPS панел, който 

произвежда блестящи цветове и предлага 

широк ъгъл на гледане. По този начин 

изображенията винаги изглеждат отлични и 

точни, независимо от какъв ъгъл Вие или 

приятелите и колегите ви стоят до вас и 

гледат екрана. 

 
 

Импресия 

    

Тънък дизайн 

 
Тънкият дизайн носи огромни позитиви. 

Първо, тънките дисплеи изглеждат много 

елегантно, особено на обществени места, 

дори когато се гледат отзад или отстрани. 

Също така, заемат по-малко място на 

бюрото.



   

Детайли на екрана 
 

 

Цвят Черен 
 

 

Резолюция 1920x1080  
 

 

Скорост на обновяване 75Hz 

Време за реакция     5 ms 
 

 

Матрица IPS 
 

 

Технология на подсветката WLED 
 

 

Без трептене ✔ 

Съотношение на страните 16:9 

Яркост (типично) 250 cd/m2 

Контраст (динамичен) 20M:1 

Контраст (статичен) 1000:1 

Стъпка на пикселите (H) (V) 0.2479 

Екран (инчове) 21.5 
 

 

Активна площ на екрана (HxW) 476.064 x 267.786 mm 
 

 

Ъгъл на виждане (CR10) 178/178 º 
 

 

Поддържани цветове 16.7 Милиона 
 

 

OSD Езици EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, 

FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN 

(S), JP 
 

 

Ниска синя светлина ✔ 
 

 

 
Свързаност 

 
 

Входящ сигнал HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 
 

 

Аудио изход Изход за слушалки (3,5мм) 
 

 

 
Окомплектоване 

 
 

HDMI cable (м) (1,8 м), DisplayPort Cable (м) (1,8 м), Захранващ 

кабел C7 (1.5 м), 
 

 

 
Устойчивост 

 
 

• Екологична и енергична: RoHS, Без съдържание на живак и 
олово 

 
 

• Рециклируем опаковъчен материал: 100 % 

Ергономичност 

 
Наклон 3.5°/+25 ° 

 
Премахване на стойката ✔ 

 

Електрически стойности 

 
Захранване Външно 

 
Напрежение/честота 100 - 240V 50/60Hz 

 
Консумация на енергия Включен 17 вата, 

Изключен 0.5 вата 

Режим на готовност 

0.5 вата, 

 

 

Размери 

 
Размери на продукта (с поставката) 395.28x486.7x180мм 

 
Размери на опаковката 561x136x470 мм 

Нетно тегло (без опаковката) 2.74 kg 

Общо тегло (с опаковката) 4.24 kg 

 

Гаранции 

 
Гаранционен период 3 Години 

 
EAN 4038986126328 

 
MTBF 50.000 hours 

 
 

Регулации 

 
TUV-Bauart 1, CE 1, Energystar 1, EAC 1, ISO 9241-307 class I 1, 

Rohs compliant 1, Reach compliant 1

 
 


