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DISPLEJ, KTERÝ JE PERFEKTNÍ KOMBINACÍ 
VŠESTRANNOSTI A PRODUKTIVITY • 

DISPLEJE NAVRŽENÉ PRO VYSOKÝ VÝKON V JAKÉMKOLIV FIREMNÍM 
PROSTŘEDÍ. 

Lenovo™ ThinkVision® T23i-10  patří do řady profesionálních nejmodernějších displejů, které se perfektně 
hodí do firemního prostředí. Díky tomuto displeji si užijete perfektní zobrazení na bezrámečkovém 
displeji s rozlišením Full HD. Určitě je vaše 
kancelář plná kabelů... Zapojování nebylo nikdy jednodušší díky VGA, DisplayPort™ a HDMI™ portům. 
Navíc 4 porty USB přizpůsobené audio portu maximalizují vaši produktivitu díky úplnému přístupu k 
vašemu oblíbenému příslušenství. Takže, ať už zadáváte čísla do tabulky, sestavujete prezentaci nebo 
jednoduše čtete e-mail, můžete očekávat intezivnější a produktivnější zážitek s jedním z těchto modelů. 

 

PROČ KOUPIT MONITOR LENOVO THINKVISION T23i-10    

Brilantní displej 

T23i-10  disponuje skvělým 
FHD rozlišením a 
dynamickým kontrastem, a vy 
si tak vychutnáte skvělé 
zobrazení na celém displeji s 
nulovým barevným 
zkreslením. Můžete si také 
užít čistý vzhled a skvělou 
viditelnost na více 
monitorech díky téměř 
bezrámečkovému designu. 

Stylově všestranný 

Moderní design spolu s plně 
funkčním stojánkem zajišťují 
vynikající obraz ať už displej 
nakláníte, otáčíte, zvedáte 
nebo sklápíte. 

Maximální produktivita 

Připojení pomocí více 
portů vám umožňuje být 
stále připojeni, když 
pracujete na více 
monitorech, nabíjíte svůj  
telefon nebo vytáčíte 
konferenční hovor. 

 

MONITOR LENOVO THINKVISION T23i-10 JE NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO 

Podnikatele, kteří chtějí skvělou 
kvalitu zobrazení a všestrannost. 

Organizace, které ocení 
monitor s profesionálním 
výkonem a všestranností, 
který se hodí do každého 
prostředí. 

Kohokoliv, kdo vyžaduje 
vysoce výkonný monitor 
s funkcemi pro zvýšení 
produktivity. 
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SPECIFIKACE 

 

DISPLEJ  ROZMĚRY  
Velikost panelu 23“ širokoúhlý Velikost balení  
Typ panelu IPS (mm) 590 × 187 × 422 
Podsvícení WLED   
Rozlišení Poměr 
stran 

1920 x 1080 
16:9 Velikost bez balení se 

stojánkem (mm) 
 

522,2 × 264,2 × 337,7 
Antireflexní Ano   Bezrámečkový displej 
Rozměry obrazovky (mm) 

 
Maximální jas (typický) Úhel 
pohledu (při CR 10: 1) Poměr 
kontrastu (typický) Dynamický 
poměr kontrastu 
Rozteč pixelů (mm) 
Škála barev NTSC (CIE 1931) 

Ano 
 

517,2 x 302,8 
 
250 cd/m2 

178°/178° 
1000:1 
3M:1 
0,265 x 0,265 
72% 

Velikost monitoru (mm) 
 

Rozměr stojánku (mm) 
Hmotno

st 
S balením 
Bez balení 

 
522,2 × 42,7 × 317,6 
 

 
218,7 x 218,7 
 

 
Již od 7,42 kg 
Již od 4,92 kg 

 
 
 
 

45 W 
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Lenovo si vyhrazuje právo měnit nabídku produktů a specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za 
redakční, fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační. Pro úplný seznam produktů, služeb a záruk navštivtewww.lenovo.cz.Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv 
produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Níže jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo: Lenovo, logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, 
ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage a ThinkVision. Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, 
Intel logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Uvnitř vPro Inside, Xeon Xeon Phi, a Xeon Inside jsou ochrannými známkami 
společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Ostatní názvy společností, produktů a služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností. 
Výdrž baterie a doba jejího dobíjení se může lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně systémových nastavení a používání. Navštevujtewww.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ 
www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pravidelně pro nejnovější informace o bezpečné a efektivní výpočetní technologii. ©2017 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. 

 
 

Podpora barev (typická) Doba 
odezvy 

16,7 
milionu  
4/6/14 ms 

Pouze monitor Již od 3,15 kg 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ  SPOTŘEBA ENERGIE  
Vstupní video signál 

 
Dodávaný video kabel (délka) 

VGA + HDMI™ 1.4 + 
DisplayPort™ 1.2 
1,8 m 

Typická 
maximální 
doba 

 
 

16 W 
 

<0,5 W 
Zvuk Výstup pro zvuk Režim vypnutí <0,5 W 
Jazyky OSD Angličtina, francouzština, 

němčina  španělština  
  

Zdroj napájení Vnitřní 
 Zjednodušená čínština, ruština Napájecí napětí 100 VAC – 240 VAC 

DODRŽOVÁNÍ  DODRŽOVÁNÍ NOREM  
Úhel sklonu (dopředu / dozadu) -5°/ 30° Sklo bez arzénu Ano 
Otočný úhel (vlevo / vpravo) +/-45° Bez PVC Ano; bez kabelu 
Zvednutí (mm) 110 Bez rtuti Ano 
Otáčení -90° / 90° EPEAT™ Gold 
Uspořádání kabelů Ano ENERGY STAR® Rating 7,0 
Zámek Kensington® Ano TCO 7,0 
VESA® držák Ano (100 mm) TCO Edge 2,0 
Barva rámečku Černá RoHS (EU 2002/95/EC) Ano 
Šířka rámečku  China Energy Efficiency Standard Tier 2 

Horní strana (mm) 2 Certifikáty Windows Windows 7 / Wind++ows 10 
Spodní strana (mm) 23,7   
Boční strana (mm) 2   
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