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Skvělý displej za skvělou cenu. 
Všestranný monitor se spoustou funkcí za skvělou cenu. 

 

Proč dělat kompromisy ohledně výkonu kvůli ceně? Monitor Lenovo™ LI2215s je výkonný a za skvělou cenu. 
Rozlišení Full HD (1920 x 1080) na širokoúhlém 21,5“ displeji poskytuje čitelný text a skvělé snímky. Je ideální 
domů nebo pro práci z domova, nabízí stojan s nastavitelným náklonem a VGA port pro všestranné připojení k 
počítači. LI2215s je šetrný k životnímu prostředí a disponuje certifikáty EnErGy StAr® 7.0 a EPEAt™ Silver a je 
perfektní volbou pro každého spotřebitele, který se stará o životní prostředí. 

 

 
Proč koupit monitor leNoVo™ lI2215s 

 

Brilantní displej 
Jasný 21,5“ širokoúhlý displej s 
podsvícením WLED, rozlišením Full 
HD (1920 x 1080) a výjimečně 
ostrým kontrastem pro čitelný text 
a skvělé snímky. 

Naprosto všestranný 
Připojte se ke všem zařízením s 
vestavěným rozhraním VGA. 
Pohodlný přizpůsobitelný stojan 
zapadne do každého prostředí. 

Šetrný k životnímu prostředí 
Tento ekologický 
monitor má mimo jiné 
certifikáty EnErGy STAr® 7.0, EPEAT™ Silver, 
CEL Tier 2. 
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Technické údaje 

Výkon 
Typ panelu 
TN 

Podsvícení 
WLED 

Maximální jas (typický) 
200 cd/m2 

Úhel pohledu (při CR 10: 1) 
90°/65° 

Poměr kontrastu (typický) 
600:1 

Rozteč pixelů 
mm:  0,2482 x 0,2482 
    

Barevný gamut (CIE 1931) 
72% 

Barvy displeje (typické) 
16,7 milionu 

Doba odezvy 
5 ms 

Antireflexní 
Ano 

Spotřeba energie 
Typická : 16 W 
Maximální : 18 W Režim 
spánku : 0,5 W 
Režim vypnutí : 0,5W 

Zdroj napájení 
Vnitřní 

vstup 
90 VAC — 264 VAC, 1.5 A — 0.8   A 

 
 

Design 
Velikost panelu 
21,5" 

Rozlišení 
Full HD (1920 × 1080) 

Poměr stran 
16:9 

Rozměry obrazovky 
mm:  476,64 x 268,11 
   

Zámek Kensington® 
Ano 

VESA® držák 
Ano 

Barva rámečku 
Černá 

Šířka rámečku (mm) 
Horní strana  18,48/0,73” 
Spodní strana:   30,08/1,18” 
Boční strana:  15,58 x 0,61“ 

Úhel naklopení: 
-5° / 21° 

Rozměry 
Velikost obrazovky se stojanem 
mm:  509,2 × 190 × 399 
   

Velikost balení 
mm:  567 × 126 × 401 
   

Hmotnost 
S balením :  Již od 4,46 kg 
Bez balení :    Od 2,1 kg 

 
 

Možnosti připojení 
Vstupní video signál 
VGA 

Délka dodávaného video kabelu 
VGA :  1,8 m 

Jazyky OSD 
Angličtina, 
francouzšti
na, 
italština, 
němčina, 
španělština
, 
japonština, 
čínština, 
ruština 

 
DODRŽOVÁNÍ NOREM 
• Sklo bez arzénu 
• Bez PVC 
• Bez rtuti 
• EPEAT™ Silver 
• EnErGy STAr® 7.0 
•   RoHS (EU 2002/95/EC) 
• • China Energy Efficiency Standard Tier 2 
• Certifikáty Windows (Windows 7 / Windows 

10) 
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