
VG2239m-LEDWidescreen com entrada de DisplayPort

22" (visível 21,5")
Monitor LED ergonômico

O monitor de tela ampla ViewSonic® VG2239m-LED 
fornece resolução Full HD 1920×1080 e contraste 
dinâmico MEGA 20.000.000:1 proporcionoa imagens 
extremamente nítidas. O VG2239m-LED  oferece ainda 
o que há de mais recente na tecnologia DisplayPort 
para fácil transferência de dados de vídeo e áudio de 
alta definição. Outras opções de conectividade incluem 
saídas DVI e VGA, um eixo USB de duas portas para 
suporte periférico, e um alto-falante estéreo embutido 
para completar o pacote multimídia. Itens adicionais 
incluem um design fino em acabamento fosco com 
funções ergonômicas, incluindo rotação de 90 graus, 
ajuste de altura, rotação e inclinação para a visão 
máxima da tela. Você pode colocá-lo na sua mesa, 
montá-lo em sua parede ou em qualquer suporte de 
monitor compatível com VESA. Além de todos estes 
itens impressionantes, o VG2239m-LED também 
garante um baixíssimo TCO, com as certificações 
ENERGY STAR® e EPEAT Gold, e mais de 50%* de 
economia no consumo de energia em comparação aos 
tradicionais monitores CCFL.

Retroiluminação amiga do planeta e sem mercúrio
A retroiluminação LED economiza até 50%* a mais de energia se 
comparada a monitores convencionais e permite um painel mais fino, 
garantindo a experiência de entretenimento mais agradável.

Full HD 1080p para Superlative Pixel Performance
O VG2239m-LED tem Full HD, resolução 1080p 1920x1080 para um 
incrível desempenho de imagem píxel por píxel. Você experimentará a 
mais incrível nitidez e detalhes seja para trabalhar, jogar ou aproveitar 
as novidades de entretenimento multimídia. Um formato 16:9 widescreen 
minimiza afadiga ocular mesmo após horas de visualização e é 
perfeitamente compatível com uma visualização multi-tela sem alternância.

Full HD 1080pNormal

Conectividade por DisplayPort
Obtenha uma fácil transferência de dados de áudio e vídeo 
de alta definição com o DisplayPort. Para uma ótima 
conectividade trabalhando em casa ou em jogos, obtenha 
as melhores taxas de atualização, melhor resolução e 
cores mais ricas.



Especificações

Para mais informações, entre em contato com a ViewSonic em SalesInfo@ViewSonic.com ou com seu atual representante de vendas locais

*A economia de energia pode variar de acordo com o uso e outros fatores. As especificações e disponibilidade estão sujeitas à alterações sem aviso prévio. A seleção, ofertas e programas podem conforme o país; Consulte 
seu representante ViewSonic para detalhes completos. Nomes comerciais e marcas registradas citadas neste documento são de propriedade de suas respectivas empresas. Copyright © 2013 ViewSonic Corporation. Todos 
os direitos reservados. [16597-00B-03/13]

Os sistemas de gerenciamento de qualidade e meio 
ambiente (QMS & SEM) da ViewSonic Corporation foram 
registrados segundo as normas ISO 9001 e ISO 14001, 

respectivamente, pela TUV NORD.

LCD PANEL Type 22 pol. (21,5 pol. visível) Wide Color TFT Active Matrix LED 
 Área do monitor 18,8 pol. horizontal x 10,6 pol. vertical; 21,5 pol. diagonal 
 Resolução ideal 1920x1080 
 Brilho 250 cd/m2 (padrão) 
 Contraste 1.000:1 estático (padrão) 
 razão de contraste 20.000.000:1 dinâmico 
 Ângulos de visualização 170º horizontal, 160º vertical 
 Tempo de resposta 5ms (padrão) 
 Retroiluminação Luz branca LED 
 Vida útil da retroiluminação 30.000 horas (mínimo) 
 Formato 16:9 
 Superfície do painel Anti-reflexo, revestimento rígido (3H)
ENTRADA Analógica RGB analógico (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p) 
  Digital DVI-D (TMDS, 100 ohms), Display Port 
 Sincronização H/V separada (TTL) 
 Frequência Fh = 24 ~ 82 kHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
SAÍDA DE ÁUDIO Alto-falantes 2 watt (x2)
COMPATIBILIDADE PC VGA até 1920x1080 a 60 Hz (aconselhado) 
 Mac® Power Mac (até 1920x1080)
CONECTOR Analógico 15-pin mini D-sub (VGA) 
 Digital DVI-D (com HDCP), DisplayPort 
 Áudio Entrada de áudio 3,5 mm, Fone de ouvido de 3,5 mm 
 Potência Placa de alimentação interna 3-pin plug (CEE22)
ENERGIA Voltagem AC 100–240 V (universal), +/-10% Wide Range 
 Consumo 22 W (padrão) 
  Otimizar: 18 W (padrão) 
  Conservar: 15 W (padrão)
CONTROLES Básicos Ligar, 1, cima, baixo, 2 
 OSD  Ajuste automático de imagem, contraste / brilho, seleção de 

entrada (D-SUB, DVI, DisplayPort), ajuste de áudio (volume, 
mudo), entrada de áudio, ajuste de cor (sRGB,9300K, 7500K, 
6500K, 5000K, cor do usuário [R, G, B]), informação, ajuste 
manual de imagem (posição H / V, tamanho horizontal, 
sintonia fina, nitidez, contraste dinâmico, tempo de resposta, 
formato, modo ECO), menu de configuração (idioma, aviso 
de resolução, posição OSD, tempo limite de OSD, OSD, 
Fundo, desligamento automático), recuperação de memória

ERGONOMIA Inclinação -5–20° 
 Giro de 360° 
 Ajuste de altura 5,3" (0–135 mm) 
 Eixo de 0–90°
OPERAÇÃO Temperatura 32–104°F (–40°C) 
CONDIÇÕES Umidade 10–90% (sem condensação)
DIMENSÕES Físico com suporte 20,2 x 16,5 x 9,4 pol. / 512,4 x 418 x 239,6 mm 
(L x A x P) Físico sem suporte 20,2 x 12 x 2,2 pol. / 512,4 x 304,4 x 56,4 mm 
 Embalagem 22,9 x 19 x 7,4 pol. / 581 x 483 x 187 mm
PESO Líquido com suporte 10,3 lb. / 4,7 kg 
 Líquido sem suporte 7,1lb. / 2,6 kg 
 Bruto 14,8 lb. / 6,7 kg
SUPORTE DE PAREDE  VESA® 100 x 100 mm 
REGULAMENTAÇÕES  UL/cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, EPEAT Gold, 
  Mexico Energy, NOM, WEEE, RoHS, CE, CB
RECICLAGEM / DESCARTE   Descartar de acordo com leis municipais, estaduais ou 

federais.
GARANTIA   Três anos de garantia limitada em peças, mão de obra e 

retroiluminação. 

22" (visível 21,5")
Monitor LED ergonômico

Monitor VG2239m-LED, cabo de força, cabo de vídeo VGA, cabo DVI, cabo de áudio, cabo USB,  
CD-ROM com assistente da ViewSonic, Guia de inicialização rápida

O que há na caixa?

VG2239m-LED
20.000.000:1 Razão de contraste dinâmico MEGA
A razão de contraste dinâmico detecta o brilho de uma imagem e ajusta 
automaticamente a retroiluminação para maximizar a gama de cores e o 
contraste do monitor. A tecnologia de contraste dinâmico possibilita a fiel 
reprodução de imagens, produzindo efeitos visuais ricos e vibrantes.

Suporte de parede VESA
Fechamento de  

segurança Kensington®

Entrada CC

Contraste DinâmicoNormal

Altura Giro Inclinação Eixo

Eficiência e conforto
O VG2239m-LED é um ótimo exemplo de ferramenta desenvolvida de forma 
ergonômica. Com base na sua altura, condições da cadeira e da mesa, você 
pode ajustá-lo para cima e para baixo por 5,3 polegadas, girá-lo em 360° ou 
o inclinar 20°, o que for mais confortável para você.
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