
 

MONITOR 19.5" CIS MODELO 19M2000 

 
 
O Monitor 19M2000, fabricado pela Cis, é certificado Energy Star e possui 
uma tela LCD, cuja medida na diagonal da parte visível é de 19,5 
polegadas. Sendo alimentado por uma fonte interna, com 
chaveamentoautomático (100VAC a 240VAC). 
 
O monitor 19M2000 possuí um tempo de resposta não superior 8ms, a sua 
resolução não entrelaçada não é inferior a 800 x 600 x 60Hz x 32 bits, o 
seu contraste  não é inferior a 500:1 e o brilho  não é inferior a  250cd/m2. 
 
O monitor 19M2000 possui botões de auto ajustes, ajuste manual do 
brilho, contraste, de posicionamento vertical e horizontal, além do botão 
liga/desliga, que estão  localizados na  parte inferior e frontal  do gabinete. 
 
O monitor 19M2000 lhe confere uma ergonomia perfeita, por possuir ajuste 
de altura e inclinação e por ter um ângulo de visão tanto na horizontal como 
na vertical de 160°. 
 
Principais Características: 
 
• Stand para ajuste de altura 
• Tela LED de 19,5” com alta resolução de imagem 
• Maior economia de energia 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Caracterísitcas Especificações 

Fonte de Alimentação 
Full range 100VAC a 240VAC 

Potência nominal 20W 

Interface de Comunicação Padrão VGA 

Tela 

Display de Led  

Tamanho 19,5” (diagonal visível) 

Matriz ativa 

Razão de aspecto 16:9 

Tempo de Resposta máximo 8ms 

Brilho 250cd/m2 

Contraste Mínimo 500:1 

Botões de Controle 

Liga/Desliga, Auto (auto-ajuste), Menu 
(para seleção de ajustes) e de 
“nagegação” vertical/horizontal, e demais 
funções, sendo todos localizados na 
parte inferior e frontal de gabinete. 

Resolução 
Não entrelaçada 800 x 600 x 60Hz x 32 
bits 

Ângulo de Visão Horizontal/Vertical 160° 

Segurança Física 
Orifício para fixação de cadeado tipo 
Kensington 

Ergonomia 
Ajuste do posicionamento da tela: altura 
e ângulo de inclinação. 

Certificações 

Interferência e Compatibilidade 
eletromagnética: FCC-B, CE e CISPR24 

Eficiência Energética: Energy Star 6.0 

Sustentabilidade Ambiental RoHs 

Condições Ambientais de 
Operação  

Temperatura: 0°C a 40°C 

Umidade relativa do ar sem 
condensação: 10% a 80% 

Cor Preta 

Dimensões 

Monitor com a base: 463 x 322 x 224 
(largura x altura x profundidade) 

Monitor sem a base: 463 x 283 x 60 
(largura x altura x profundidade) 

Peso 3,6Kg 

 


