Mere produktivitet

og mindre strømforbrug

NEC MultiSync® EA231WMi: Den første 23” 16:9 LCD monitor med IPS panel
I Oktober lancerer NEC den første 23” monitor i 16:9 format
med IPS teknologi. NEC MultiSync® EA231Wmi giver suveræn
billedkvalitet i høj opløsning (fuld HD), mens strømforbruget
holdes på et minimum. Samtidig øges brugerens produktivitet
takket være wide-screen formatet. Med NEC’s konstante Green
Vision tilgang, giver denne model utallige øko-funktioner, der
sikrer miljørigtig brug uden at gå på kompromis med ydelsen.
NEC MultiSync® EA231Wmi imødekommer den nyeste TCO 5.0
certificering der kræves af den kommende Energy Star 5.0.
NEC MultiSync® EA231WMi er den første monitor der kombinerer et 23” wide-screen display med højkvalitets IPS teknologi. Denne teknologi giver en enestående betragtningsvinkel,
en billedstabilitet og brilliante farver der vil blive værdsat af
enhver bruger.

En omfattende tilgang til et økologisk design sikrer at
NEC MultiSync® EA231WMi sætter standarder for grøn
produktivitet. Ambient Light sensoren måler omgivelsernes lys og justerer monitorens lysstyrke derefter.
Dette giver optimale arbejdsforhold og strømbesparelser.
Endvidere kan monitoren instilles til en strømbesparende
øko-mode, bare ved at trykke på One-Touch-Eco knappen.
Monitoren leveres som standard med øko-mode aktiveret.
Et CO2 spare-instrument, udregner den totale CO2 der er
blevet sparet ved brug af monitoren i Eco-Mode. Monitoren
har opnået TCO 5.0 certificering; én af verdens hårdeste standarder for ergonomi og økologi, så vel som tilfredsstillende
Energy Star 5.0 krav.

Monitorens højde kan justeres med helt op til 110 mm, og kan
drejes i portrait stilling. Dette resulterer i en komfortabel arbejdsstilling under alle forhold. Ved at bruge de medfølgende
beslag, kan man også bruge monitoren i samme højde som
en bærbar computer man evt. har tilsluttet. En ny teknologisk
funktion på denne og kommende NEC monitorer er DisplayPort stikket – en kompakt såvel som brugervenlig skrueløs
forbindelse til et monitorkabel. Denne giver en højere båndbredde og dermed også en højere opløsning. Den tillader
større kabellængder og sikrer kompatibilitet i fremtiden.
Med MultiSync® EA231WMi introducerer NEC en monitor der
på overbevisende måde kombinerer økologiske, ergonomiske
og økonomiske fordele. Med sit prisvindende design, specielt
den slanke ramme, formidler monitoren elegance og stil.
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