ViewSonic apresenta novos monitores de alto desempenho para experiências
colabora vas e inovadoras
(A nova linha de monitores oferece versa lidade e funcionalidades para negócios, salas de aula e
trabalho remoto).
A ViewSonic Corp., provedor líder em tecnologias de visualização intera vas, apresenta novos
monitores que combinam design, funcionalidade e versa lidade com uma experiência excepcional
na tela. Com uma variedade de tamanhos, de 24 "a 27" polegadas, esses monitores de painel IPS
oferecem inúmeras resoluções, recursos e opções de conec vidade que garantem a máxima
produ vidade em ambientes de colaboração. Para maior comodidade e com ﬁação reduzida, esses
novos monitores são dotados de conec vidade USB Tipo C, que oferece uma solução de cabo tudo
em um para transmi r energia, dados, vídeo e áudio de desktops ou laptops para o monitor.
Os novos monitores VX2785‐2K‐mhdu e VX2485‐mhu da ViewSonic receberam o prêmio iF design,
desenvolvido com ergonomia e es lo ideal para atender aos ambientes domés cos modernos.
Com uma tela sem bordas nos três lados e uma base circular com design exclusivo, são os mais
modernos em conec vidade.
O VG2456 possui uma estação separada para o centro de comando com várias opções de conexão
de rede, incluindo uma passagem RJ45 e um monitor tudo‐em‐um que elimina a necessidade de
uma estação presencial.
Os 10 pontos de contato do monitor TD2455 são compa veis com sistemas de plataforma cruzada
para controle prá co e eﬁcaz em salas de aula colabora vas e áreas de trabalho mais produ vas.
Caracterís cas técnicas:
Monitor VX2785‐2K‐MHDU:
‐ Monitor IPS de 27 polegadas com resolução QHD na va (2560x1440);
‐ Inclinação de ‐5 / + 20 graus e rotação de até 30 graus;
‐ Solução para cabos com conec vidade USB 3.2 po C e outras entradas, como HDMI e
DisplayPort;
‐ Tecnologia AMD FreeSync que pra camente elimina linhas e movimentos (tremulação) da tela
para efeitos visuais suaves e ﬂuidos.
Monitor VX2485‐MHU:
‐ Monitor IPS de 24 polegadas com resolução na va Full HD (1920x1080);
‐ Inclinação de ‐5 / + 20 graus e rotação de até 30 graus;
‐ Solução para cabos com conec vidade USB 3.2 Tipo C e outras entradas, como HDMI e VGA;
‐ Tecnologia AMD FreeSync que pra camente elimina linhas e movimentos (tremulação) da tela
para visuais ﬂuidos e suaves;
Monitor de acoplamento VG2456:

‐ Monitor IPS de 24 polegadas com resolução na va Full HD (1920x1080);
‐ Solução para cabos com conec vidade USB 3.2 Tipo C e outras entradas, como RJ45, HDMI 1.4,
DisplayPort e DisplayPort Out (para conﬁguração em cadeia);
‐ So ware Display Manager para controlar e ajustar as conﬁgurações do monitor;
‐ Posicionamento rápido e fácil, bem como fácil manipulação do monitor;
‐ Design ergonômico com inclinação de 40 graus e pivô bidirecional, bem como ajustes de altura e
rotação.
Display Touch TD2455:
‐ Monitor de 24 polegadas com resolução na va Full HD (1920x1080);
‐ Tela de toque intui va e responsiva de 10 pontos (PCAP);
‐ Design ergonômico, painel IPS SuperClear e três molduras ultraﬁnas;
‐ Sua conec vidade inclui USB 3.2 Tipo C, DisplayPort, HDMI e Saída DisplayPort (para
conﬁguração em cadeia);
"Com a introdução desses monitores poderosos e ricos em recursos, a ViewSonic oferece uma
ampla variedade de opções, independentemente do usuário ser responsável por uma empresa de
grande escala ou trabalhar em casa", diz Kenneth Mau, diretor da linha de monitores de negócios
na ViewSonic. O monitor acoplado VG2456 oferece uma solução de monitor de mesa
mul funcional e o mizada. Ele foi projetado para ambientes de trabalho de alta demanda e pode
ajudar a reduzir os custos operacionais dos negócios. O monitor de tela de toque TD2455 pode ser
usado em vários ambientes, conectando‐se a um projetor ou quadro intera vo, tornando‐o um
pódio de toque; uma solução ideal em salas de aula e salas de conferências. Finalmente, com a
série VX85, estamos fornecendo recursos técnicos e de design premiados em todo o mundo, que
destacam os usuários de desktop em seus locais de trabalho. ”
Para mais no cias e informações sobre o ViewSonic, visite o site ViewSonic.com/la e siga a
empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twi er.
Fundada na Califórnia, a ViewSonic é uma provedora líder global de soluções visuais com presença
em mais de 100 cidades. Como empresa inovadora e visionária, a ViewSonic está comprome da
em fornecer soluções abrangentes de hardware e so ware, incluindo monitores, projetores,
sinalização digital, quadros intera vos ViewBoard e o ecossistema de so ware myViewBoard. Com
mais de 30 anos de experiência em soluções de visualização, a ViewSonic estabeleceu uma imagem
forte ao oferecer soluções inovadoras e conﬁáveis para os mercados educacional, comercial,
consumidor e proﬁssional, ajudando os clientes a "ver a diferença". Para mais informações sobre a
ViewSonic, visite www.viewsonic.com/la
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