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Active Matrix 1080 x 1920 LCD (مقاوم فيلم رقيق)، شاشة عرض بالبلورات المائية TFT تقنية
عمق 0,24825 مم بكسل

مقاس متري: 55 سم
قياسي: 22 بوصة (المساحة المرئية 21,5 بوصة)

RGB عمودي بمنظومة ألوان
مضاد للمعان الضوئي

النوع

حجم العرض

مرشح  ألوان
السطح الزجاجي

LCD
(شاشة	عرض

بالبلورات	المانية)

TMDS 100 ohms / (0,7/1,0 Vp-p، 75 ohms) تماثلية RGB منظومة ألوان
تزامن منفصل

fh: 24-82 kHz ، fv: 50-75 Hz

تماثلي إشارة	الدخل

حتى x 1920 1080 غير متشابك
1080 x 1920 باور ماكينتوش حتى

كمبيوتر شخصي
ماكينتوش١

التوافق

x 1920 1080 @ 60 هرتز
x 1680 1050 @ 60 هرتز

x 1600 1200 @ 60, 75 هرتز
x 1440 900 @ 60, 75 هرتز

x 1280 1024 @ 60, 75 هرتز
x 1024 768 @ 60, 70, 72, 75 هرتز
x 800 600 @ 56, 60, 72, 75 هرتز

x 640 480 @ 60, 75 هرتز
x 720 400 @ 70 هرتز

الموصى بها
والمدعومة

الدقة

240-100 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (تشغيل ذاتي) الفولتية الطاقة

476,6 مم (أفقيأ) x 268,11 مم (أسيأ)
18,77 بوصة (أفقيأ) x 10,56 بوصة (أسيأ)

مسح كامل مساحة	العرض

+32 درجة فهرنهيت إلى +104 درجة فهرنهيت (0 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية)
10 ٪ إلی 90 ٪ (بدون تكاثف)

حتى 10,000 قدم

درجة الحرارة
الرطوبة
االرتفاع

ظروف	التشغيل

-4 درجة فهرنهيت إلى +140 درجة فهرنهيت (-20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية)
5 ٪ إلی 90 ٪ (بدون تكاثف)

حتى 40,000 قدم

درجة الحرارة
الرطوبة
االرتفاع

ظروف	التشغيل

521,21 مم (عرض) x 418,63 مم (طول) x 239,2 مم (عمق)
20,52 بوصة (عرض) x 16,48 بوصة (طول) x 9,42 بوصة (عمق)

المادية األبعاد

9,66 رطل (4,38 كجم) الصافى الوزن

CCC, UL/cUL, FCC-B, ICES-B, ENERGY STAR® توافق	المنتج	مع
اللوائح	التنظيمية

22 وات (نمو ذجي)      (لمبة بيان بلون أزرق)
<0,1 وات

تشغيل
إيقاف تشغيل

أوضاع	توفير
الطاقة

أوضاع	التوقيت	المعدة	مسبقأ (معدة مسبقأ على ®x 1920 VESA 1080 @ 60 هرتز)
تحذير: ال تضبط بطاقة الصور والرسومات المودة بجهاز الكمبيوتر خاصتك على معدل يفوق معدالت التحديث هذه؛ حيث قد يؤدي القيام بذلك

.LCD إلى إلحاق ضرر دائم بشاشة العرض بالبلورات المائية

1 تتطلب أجهزة ماكينتوش األقدم من G3 محول ® ViewSonic خاص بأجهزة ماكينتوش. ولشراء محول من هذا النوع،

.ViewSonic اتصل بشركة



ViewSonic    VG2236wm-LED18



ViewSonic    VG2236wm-LED19

http://ap.viewsonic.com/me/ األقطار العربية



ViewSonic    VG2236wm-LED20



ViewSonic    VG2236wm-LED21

4.3: ViewSonic LCD Warranty LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07




