
16T2
15.6 inch (39.49 cm) LCD MONITOR

Produktivitet nära till hands med den bärbara, 10-punkts
beröringskänsliga USB-C-skärmen 16T2

       

10-punkts kapacitiv pekskärm
Med 10-punkts projektiv-kapacitiv beröringsigenkänningsteknik, detekterar skärmen enkelt 10 fingertoppar samtidigt.
Certifierad med Windows 10 touch support och kompatibel med många beröringskänsliga appar och spel. Perfekt för att ta
anteckningar när du är på språng, få en digital signatur eller spela ditt favoritmobilspel.

USB-C-anslutning med bärbar dator eller smartphone
Enkla anslutningar var du än är. Anslut en bärbar dator, smartphone eller dator med en enda kabel med USB-C-portarna på
två sidor av 16T2. USB-C bär nätverk, data, videosignaler och ström samtidigt med en enda kabel. Ingen oreda. Om du är
ansluten via HDMI måste du ansluta USB-kabeln till din enhet för att använda beröringsfunktionen. *Kontrollera
kompatibilitetslistan*

Smart skydd
Det smarta skyddet på 16T2 skyddar skärmytan mot bucklor och repor i din väska. När du använder det förvandlas det
smarta skyddet till ett flexibelt stativ för att enkelt ställa in skärmen i porträtt- och liggande-läge.

Stereohögtalare 2x 1W
Integrerade stereohögtalare med 2x 1W ljudutgång för förbättrad ljudkvalitet när du är på språng, för att spela videor eller
spel. Uppgradera små smartphonehögtalare med detta bredare ljudsteg och få en förbättrad ljudupplevelse.

Inbyggt 8000mAh-batteri/power bank för mobilladdning
16T2 har ett inbyggt batteri på 8000 mAh. Under användning driver batteriet bildskärmen, medan den är avstängd fungerar
den som en power bank och kan ladda enheter anslutna via USB-C. En fulladdad 16T2 kan ladda dagens genomsnittliga
smartphone två gånger - en livräddare när ett smartphonebatteri håller på att dö. *Kontrollera kompatibilitetslistan*

Bärbar - kompakt och lätt (9 mm tjock, < 1,2 kg vikt)
Tunnare än de flesta bärbara datorer, lättare än de flesta vattenflaskor - 16T2 är bara 9 mm tunn och väger bara ca 1 kg
utan det flexibla skyddet. Passar perfekt i varje ryggsäck eller handväska och är lätt att bära. Dessutom är denna skärm
robust och mycket motståndskraftig mot repor (H3-hårdhet).

Produktivitet när du är på språng
Möjligheterna med 16T2 är oändliga. Expandera din bärbara skärm när du är på språng eller på hemmakontoret, använd
den för presentationer eller för anteckningar under ett möte eller en föreläsning. Spela videor var som helst, få en digital
signatur från en kund, eller expandera din smarttelefonskärm för att spela mobilspel till en storlek på 15,6 tum. Din fantasi är
den enda begränsningen.

Vesa-konsol
Inte bara bra när du är på språng: skapa en liten självbetjäningskiosksignering genom att montera 16T2-pekskärmen på en
bildskärmsarm eller väggfäste, med hjälp av denna konsol till VESA 75x75 / 100x100 som medföljer. 16T2 passar perfekt
som en kioskskärm, för kunder att lämna feedback eller beställa, eller bara spela informationsvideor i bakgrunden, visa
tidtabeller eller nyheter.

IPS
IPS-panelen garanterar en enastående tittarupplevelse med naturtrogna men ändå lysande färger med djup svärta och ljus
vit. Färgerna ser konsekventa ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen. Dessutom täcker AOC Q27T1 90 % av



NTSC-färgutrymmet. Anti-bländbeläggningen förhindrar störande reflektioner på skärmen.



General

Model name 16T2

EAN 4038986138147

Product Line Style-linje

Series T2 series

Channel B2C

Classification Superhero

Section Konsument, Företag

Launch date 14-09-2020

Screen

Resolution 1920x1080

Refresh rate 60Hz

Screen size (inch) 15.6 inch

Screen size (cm) 39.49 cm

Flat / Curved Nej

Backlight WLED

Panel Type IPS

Aspect ratio 16:9

Display Colours 262.000

Panel Colour in Bits 6

Pixel Pitch 0.1793

Scanning Frequency 48Hz ~ 75Hz Vertical scan

Response time (GtG) 4 ms

Contrast (static) 700:1

Brightness (typical) 250 cd/m²

Hard Glass 3H

OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior

Monitor colour Svart

Bezel Type Normal

Removable Stand ✔

Ergonomics

Vesa Wallmount 75x75

Tilt Smart cover support tilt °

Pivot ✔



Multimedia

Built-in Speakers 1 W x 2

Audio output Headphone out (3.5mm)

Connectivity and Multimedia

Signal Input Micro-HDMI, USB-C (Alt mode) x2

USB input USB-C (Alt mode) x2

What's in the Box?

USB cable USB Type-C to C/A m

Smart Cover ✔

Power / Environmental

Powersupply Intern

Powersource 100 - 240V 50/60Hz

PowerConsumption On (Energystar) 16W watt

Approbations / Regulations

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Rohs compliant ✔

Reach compliant ✔

Warranty

Warranty Period 3 års

Dimensions / Weights

Product height (mm) 229.8

Product width (mm) 363.4

Product depth (mm) 9.9

Product dimensions incl base 363.4x229.8x9.9

Gross Weight (including package) 2.2 Kg

Net Weight (excluding package) 0.99 Kg

Texts and USP

Marketing title 15.6 inch 4 ms IPS Micro-HDMI, USB-C (Alt mode) x2 USB-C (Alt mode)
x2

Features

Flicker-free ✔

Touch ✔


