
Wygoda użytkowania

UZUPEŁNIENIE NOWOCZESNEGO MIEJSCA PRACY
Pracownicy nowego pokolenia domagają się monitorów, które cechują 
się wysoką rozdzielczością i klarownością obrazu, a przy tym są wygodne 
w użyciu. ThinkVision E24-28 z 23,8-calowym ekranem, który jest niemal 
pozbawiony ramek z trzech stron i wyposażony w panel In-Plane Switching 
(IPS), sprosta każdemu zadaniu. Szeroka gama portów, takich jak HDMI, 
DP i VGA, zapewnia wszechstronną łączność. Ergonomiczna konstrukcja 
z regulacją wysokości, nachylenia, obrotu w osi poziomej oraz obrotu w osi 
pionowej o ± 360° zwiększa komfort i produktywność użytkowników, dzięki 
czemu monitor dobrze sprawdza się w biurach.

CECHY MONITORA THINKVISION E24-28

Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika, 
ThinkVision E24-28 umożliwia regulację wysokości 
w zakresie 155 mm, nachylenia w zakresie -5°/22°, obrotu 
w osi pionowej w zakresie ± 360° oraz obrotu w osi 
poziomej w zakresie ± 90°, oferując opcję dostosowania 
monitora w celu uniknięcia bólów szyi i pleców. Uchwyt 
VESA 100 mm zapewnia elastyczne opcje montażowe, 
pozwalając optymalnie wykorzystać dostępne miejsce.

Aby spełnić potrzeby nowego pokolenia 
pracowników, ThinkVision E24-28 oferuje wiele 
opcji łączności, w tym porty DP, VGA i HDMI, które 
umożliwiają efektywniejszą współpracę i interakcję 
z kolegami. Wbudowane głośniki zapewniają 
dobrą jakość dźwięku, zwiększając produktywność 
podczas spotkań.

Bezproblemowe podłączanieWysoka jakość obrazu
Rozdzielczość Full-HD i panel IPS zapewniają 
klarowny obraz niezależnie od kąta widzenia. Ekran 
niemal pozbawiony ramek z trzech stron umożliwia 
stworzenie konfiguracji z wieloma monitorami do 
efektywnej pracy wielozadaniowej i zespołowej. 
Co więcej, certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort 
gwarantuje minimalne zmęczenie oczu.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA,  
KTÓRA ZWIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

ThinkVision E24-28

Nachylenie

Obrót w osi poziomej +/-90°

Obrót w osi pionowej +/-360°

Wysokość



ThinkVision E24-28

* Opcjonalnie

EKRAN
Rozmiar panelu  
23,8 cala

Wymiary ekranu 
534,44 mm × 303,66 mm

Typ panelu  
In-Plane Switching

Aktywny obszar  
527,04 mm × 296,46 mm

Podświetlenie  
WLED 

Współczynnik proporcji 
16:9 

Rozdzielczość  
1920 × 1080

Rozstaw pikseli  
0,2745 mm × 0,2745 mm 

Punkty/piksele na cal (DPI/PPI)  
93 

Kąt widzenia  
(w poziomie × pionie przy WK 10:1) 
178°/ 178° 

Czas reakcji 
4 ms (tryb ekstremalny) 
6 ms (tryb normalny)

Częstotliwość odświeżania 
60 Hz 

Jasność (typowa) 
250 cd/m2

Współczynnik kontrastu (typowy)  
1000:1 

Dynamiczny współczynnik kontrastu 
(typowy) 
3M:1

Gama kolorów  
72% NTSC (CIE 1931)

Liczba kolorów (typowa)  
16,7 Million

Antyodblaskowy  
Tak

ŁĄCZNOŚĆ 
Sygnały wideo  
1 × HDMI 1.4 
1 × DP 1.2 
1 × VGA

MULTIMEDIA 
Wbudowane głośniki  
Tak (2 × 1,5 W)

ZASILANIE 
Zużycie energii (typ./maks.)  
18 W / 24 W

Zużycie energii w trybie uśpienia  
< 0,5 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia  
< 0,5 W 

Zużycie energii wg normy  
ENERGY STAR (Pon/ETEC)  
13 W / 41 kWh

Zasilacz  
Wewnętrzny 

Wymagane napięcie 
AC 90 - 264 V (47-63 Hz)

WŁAŚCIWOŚCI 
MECHANICZNE 
Kąt nachylenia (w przód/w tył)  
-5° / 22° 

Kąt obrotu w osi pionowej 
(lewo/prawo)  
-360°/ 360°

Regulacja wysokości  
(maks. zakres)  
155 mm

Obrót w osi poziomej 
-90° / 90°

Uchwyt montażowy VESA  
Tak (100 × 100 mm) 

Obsługa ThinkCentre Tiny* 
Tak, z uchwytem montażowym 
typu sandwich  
(PN: 4XH0N04098) 

Gniazdo na blokadę Kensington  
Tak

Kolor ramki 
Czarny

Szerokość ramki (bok) 
3,1 mm

Szerokość ramki (góra/dół) 
3,1 / 20,9 mm 

WYMIARY 
Wymiary opakowania 
(D × W × S, mm/cale)  
145,0 × 397,0 × 638,0 mm 
5,71 × 15,63 × 25,12 cala

Wymiary po wypakowaniu  
z podstawką 
(D × W × S, mm/cale) 
(najniższe położenie)  
178,6 × 317,1 × 541,8 mm 
7,03 × 12,48 × 21,33 cala

Wymiary po wypakowaniu  
z podstawką  
(D × W × S, mm/cale) 
(najwyższe położenie)  
178,6 × 462,5 × 541,8 mm 
7,03 × 18,21 × 21,33 cala

Wymiary po wypakowaniu  
bez podstawki (tylko głowica) 
(D × W × S, mm/cale)  
41,7 × 326,4 × 541,8 mm 
1,64 × 12,85 × 21,33 cala

Waga w opakowaniu (kg/funty)  
5,70 kg / 12,57 lb

Waga po wypakowaniu (kg/funty)  
4,80 kg / 10,58 lb

Waga (sama głowica monitora) 
(kg/funty) 
3,10 kg / 6,83 lb

ZAWARTOŚĆ 
OPAKOWANIA 
Monitor z podstawką 
1 × kabel zasilający (1,8 m) 
1 × kabel HDMI (1,8 m) 
Skrócona instrukcja instalacji

CERTYFIKATY 
Certyfikat ENERGY STAR 
Tak

CCC 
Tak 

TCO  
8.0

TCO Edge  
2.0

EPEAT 
Silver

RoHS (2011/65/EU) 
Tak

Certyfikacja Windows 
Windows 7, Windows 10 

China Energy Efficiency Standard 
Poziom 1

TÜV Rheinland Eye Comfort 
Tak

W zależności od wielu czynników, takich jak moc przetwarzania urządzeń peryferyjnych, atrybuty plików oraz inne czynniki związane z konfiguracją systemu i środowiskami operacyjnymi, rzeczywista szybkość transmisji danych przez różne 
złącza USB w tym urządzeniu bywa zmienna i jest zwykle niższa, niż szybkości transmisji zdefiniowane w odpowiednich specyfikacjach USB: 5 Gb/s w przypadku USB 3.1 Gen 1; 10 Gb/s w przypadku USB 3.1 Gen 2 oraz 20 Gb/s w przypadku USB 
3.2 Gen 2×2.
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