
Conectividade ampla

UM DISPLAY QUE DEIXA 
SEU TRABALHO AINDA MAIS 
DESLUMBRANTE

Com tecnologia inovadora e design elegante, o monitor 
ThinkVision® S24e-03 oferece a melhor exibição aos 
profissionais. Seja para trabalho ou lazer, sua certificação 
TÜV Low Blue Light e suporte full function traz mais 
conforto aos seus olhos, além de uma experiência 
diferenciada e muito mais produtiva. 

PRINCIPAIS RECURSOS DO THINKVISION® S24e-03

As portas VGA e HDMI oferecem 
total versatilidade conectando-se 
a outros dispositivos periféricos. 
A liberação rápida, suporte full 
function permite aos usuários 
posicionar o monitor da maneira 
mais confortável.

*imagens meramente ilustrativas *imagens meramente ilustrativas 

PROJETADO PARA UMA EXPERIÊNCIA 
VISUAL NÍTIDA COMO CRISTAL.

A certificação TÜV Low Blue Light 
garante que os usuários não tenham 
nenhuma fadiga ocular ao trabalhar 
por muitas horas em frente ao monitor. 
Aliado a isso, a tecnologia FreeSync™, 
minimiza o desfoque ao movimento 
e evita o corte da tela.

Sem tensão ocular

Exibição impressionante

Sua resolução full HD de 1920 x 1080 VA 
aliada ao tamanho da tela de 23,8” 
e bordas finas, oferece uma visão 
mais clara e ampla das imagens. 
Enquanto o ângulo de visão de 178° / 178° 
garante uma melhor experiência 
sem distorção de cor.

S24e-03



ThinkVision® S24e-03
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EXIBIÇÃO 

Tamanho da tela   
23,8” 

Dimensões da tela (A x V)  
527,04 x 296,46 mm  

Tipo de tela   
3-side NearEdgelss, VA 

Luz de fundo   
WLED

Proporção da tela  
16:9

Resolução   
1920 x 1080

Distância entre pixels (A x V) 
0.2745 x 0.2745 mm 

Ponto/pixel por polegada (DPI/PPI)  
92

Ângulo de visão (H x V @ CR 10: 1)
178°/ 178° 

Tempo de resposta (cinza a cinza)  
4 ms (modo extremo)  
6 ms (modo normal) 

Taxa de atualização  
60 Hz 

Brilho (típico)   
250 cd/m2 

Taxa de contraste (típica) 
3000:1 

Taxa de contraste dinâmico (típica) 
3M:1 

Color Gamut NTSC (CIE 1931)  
72% NTSC 

Suporte de cores  
16,7 milhões 

CONECTIVIDADE 

Sinal de vídeo  
1 x VGA  
1 x HDMI 1.4 

Comprimento do cabo de vídeo  
1,8 m 

Sinal de áudio  
1 x saída de áudio (3,5 mm)

MULTIMÍDIA

Suporte opcional para alto-falantes 
Sim 

RECURSOS ESPECIAIS

Tecnologia de sincronização 
FreeSync™ 

Suporte a Thin Client (Tiny) 
Sim (pelo suporte VESA PN: 4XF0N03161) 
 
Antirreflexo 
Sim 

ENERGIA

Consumo de energia (min./max.) 
24W / 31W 

Modo de suspensão/desligamento 
dA energia 
< 0.3W 

Modo de desligamento da energia  
< 0.3W 

Fonte de energia 
Interna

Tensão necessária  
CA 100 a 240 V (47/63 Hz)

MECÂNICO

Ângulo de inclinação (frontal/traseiro) 
-5°/22°

Rotação vertical  
Até 90°

Rotação horizontal 
-160°/160°

Montagem VESA 
Sim (100 mm), ocupado pelo stand 
com ajuste de altura

Trava Kensington™ 
Sim

Cor da moldura 
Raven Black

Largura da moldura (lateral) 
2.0 mm

Largura do painel (superior / inferior) 
2.0/22 mm

DIMENSÃO 

Tamanho embalado (L x A x P) 
683 (L) x 183 (A) x 407 mm (P)

Tamanho desembalado c/ suporte 
posição mais baixa (L x A x P)   
539,5 (L) x 410,8 (A) x 244,6 mm (P)

Tamanho desembalado c/ suporte 
posição mais alta (L x A x P)  
539,5 (L) x 540,8 (A) x 244,6 mm (P)

Tamanho Desembalado sem suporte 
somente painel (L x A x P)  
41,5 x 325,7 x 539,5 mm

Peso embalado  
6,68 kg 

Peso desembalado  
5,2 kg

Peso (somente cabeça do monitor)  
3,07 kg

O QUE VEM NA CAIXA

Monitor com suporte 
Carregador interno 
Guia de configuração rápida

CERTIFICAÇÕES

Classificação ENERGY STAR 
7.1 

CCC  
Sim

EPEAT™  
Silver

ULE  
Gold

RoHS (EU 2002/95/EC)  
Sim (2011/65/UE)

Certificação Windows 
Windows 7, Windows 10 

Certificação Low Blue Light 
Sim


