
 SyncMaster F2380 - Monitors

Smartere fod

Med den højdejusterbare fod (130 mm) er det blevet nemmere
at justere SAMSUNGs monitors i F80 - serien optimalt for
bedst mulige ergonomi. Designet på bagsiden af foden er
blevet endnu tyndere og mere sofistikeret.

MagicRotation Pivot

Med denne pivotfunktion kan du dreje monotoren 90°, så du
kan læse et langt dokument i sin helhed uden at skulle scrolle.
Det giver en bedre ergonomi.

dynamisk kontrast på 100 000:1

En livfuld billedkvalitet med en høj lysstyrke og en dynamisk
kontrast på rekordhøje 100 000:1 giver endnu skarpere film og
animationer. Den dynamiske kontrast maksimerer skarpheden
mellem det nuværende og det efterfølgende billede, fordi
lysstyrken i baggrundslyset ændres.

EPEAT™ Gold

Monitorerne i F80 - serien er produceret under hensyntagen til
miljøet. Monitorerne er godkendt iht. den
verdensomspændende miljømærkningsstandard EPEAT™
(Electronic Products Enviromental Assessment Tool). Denne
monitor har opnået klassificeringen Gold.

TCO 5.0

Monitorerne i P80 - serien bærer kvalitets - og miljømærket
TCO 5.0, som er den femte og seneste version af TCO -
mærket for monitors.
Sammenlignet med tidligere TCO - standarder for monitors
stiller denne standard både flere og strengere krav til minimal

SAMSUNGs monitor F2380 er en 23” kvalitetsmonitor med imponerende grafik. Med sin
innovative PVA - teknologi og fantastiske farvegengivelse har F2380 en betragtningsvinkel, der
gør det betydeligt lettere for brugere, der skal kunne komme rundt om monitoren.
Billedgrafikken er desuden mere behagelig for øjnene. Monitoren har et tyndt, sofistikeret
design og en justerbar fod. Med udmærkelserne TCO 5.0 og EPEAT Gold - certificering kan du
trygt stole på, at F2380 er et smart valg både ud fra et ergonomisk og et miljømæssigt
perspektiv. Sammenfattende en monitor med en rigtig god grafik til en god pris.

Professionel 23" monitor

Smartere fod
MagicRotation Pivot
dynamisk kontrast på 100 000:1
EPEAT™ Gold



klima - og miljøpåvirkning. Synergonomikravene er også
blevet strengere for at være tilpasset til moderne monitors.
TCO Displays 5.0 er en af verdens strengeste certificeringer
for monitors. Monitors, som er certificeret iht. til denne
standard, er virkelig udviklet til både brugernes og miljøets
bedste.

Display Paneltype cPVA panel

Skærmstørrelse 23" wide (16:9)

Lysstyrke 300 cd/m²

Kontrast – statisk 3000:1

Kontrast – dynamisk 100 000:1

Opløsning 1920 x 1080

Responstid 8 ms (GTG)

Betragtningsvinkel
(horisontal/vertikal)

178° / 178°

Farvegengivelse 16,7 mio.

Signalindgang Videosignal 2 DVI-D, D-sub

Synkroniseringssignal Separat H / V, composite, SOG

Tilslutning 2 DVI-D, D-sub

Strøm Strømforbrug 45 W

Standby-indstilling
(DPMS)

1 W

Type Indbygget

Funktioner Plug & Play DDC 2B

USB-hub Nej

Mac-kompatibel Ja

Multimediehøjttalere Nej

Vægmontering (Indgår
ikke)

VESA 100 mm x 100 mm, 200 mm x 100 mm

TCO TCO 5,0

Farve
(ramme/bagside)

Sort

Medfølgende tilbehør DVI-kabel

Specielle funktioner Muliti Screen S / W, MagicBright, MagicColor, Color
Effect, Off Timer, MagicTune, Customized Key, 1080 P
Full HD, Image Size, DVI with HDCP, Windows Vista
Premium Certified,Mechanical Switch, EPEAT GOLD

Mål Produktmål (med fod,
B x H x D)

545 x 476,5 x 216 mm

Produktmål (uden fod,
B x H x D)

545 x 323,8 x 66,2 mm

Fragtmål (B x H x D) 628 x 413 x 177 mm



Vægt Produktvægt 6,3 kg

Fragtvægt 7,9 kg

Fod Type 130 mm HAS

Funktion Højdejusterbar, pivotering, kan drejes og hældes.

Garanti Garanti 3 års ombytningsgaranti på stedet
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