
ViewSonic
TD2420 
Cena:1400 zł

Podsumowanie 
wyników testu

Przekątna ekranu: 24 cale
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
typ matrycy: TN
Podświetlanie matrycy: LED

Jak dobra jest jakość obrazu? 55% Bardzo dobra, duża rozdzielczość i praktycznie idealne 
odwzorowanie kolorów to zalety tego monitora. Nieco  
do życzenia pozostawia przeciętny kontrast (773:1)

4,55

Jak wyposażony jest monitor? 45% Dobrze, ma ekran dotykowy, wbudowane głośniki  
i komplet gniazd połączeniowych

4,23

Punkty dodatnie / ujemne Odstająca ramka ekranu utrudnia korzystanie  
z niektórych funkcji dotykowych

-0,10

            Jakość 100% dobra 4,30
szczegóły testu
Jak dobra jest jakość obrazu? 55% 4,55
Przekątna ekranu / rozdzielczość matrycy / rozdzielczość optyczna / 
powierzchnia ekranu

10% 24 cale / 1920 x 1080 pikseli / 92 ppi / błyszcząca 5,18

Jasność / kontrast dla ustawień fabrycznych (mierzony w centrum ekranu złącze DVI) 10% 201 cd/m2 / 773:1 3,91
Nierównomierność świecenia ekranu (różnica jasności pomiędzy najjaśniejszym  
i najciemniejszym fragmentem ekranu) / jakość podświetlania matrycy

10% 20 % / przeciętna, lewa i górna krawędź ekranu wyraźnie 
jaśniejsza

4,15

Wierność kolorów w domyślnych ustawieniach 10% 99 % 5,92
Kąt widzenia w poziomie / pionie (kąt, pod którym jasność świecenia spada do 
20% jasności zmierzonej prostopadle do powierzchni ekranu)

10% 48 stopni / 44 stopnie 3,16

Czas reakcji matrycy (czas włączenia / czas wyłączenia piksela) 5% 4,08 ms (2,84 / 1,24 ms) 5,41
Jak wyposażony jest monitor? 45% 4,23
Jakość wykonania / kolor obramowania panelu 10% dobra, przednia ramka dość znacznie odstaje od 

wyświetlacza / czarny, błyszczący
4,00

Gniazda połączeniowe 15% DVI, HDMI, D-Sub, wyjście słuchawkowe, wejście audio 5,80
Możliwości regulacji ustawienia ekranu / funkcja pivot / możliwość przykręcenia 
do ściany

5% pochylanie tył–przód / brak / jest 2,00

Wbudowane głośniki / jakość / maksymalna głośność 3% są / przeciętna, brak tonów niskich / 73 dBA 4,30
Wbudowany tuner telewizyjny / obraz 3D (okulary w komplecie) / ekran dotykowy 10% brak / brak (nie dotyczy) / jest 3,00
Zużycie prądu (praca / gotowość / wyłączony) (koszt) 2% 23 W / 0,26 W / 0,23 W (38 zł/rok) 5,23
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