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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA de MONITOR   
Características mínimas   

  

1) Retroiluminado por LED;  

2) Tela anti-reflexiva e anti-estática;  

3) Formato da tela de 16:9 (widescreen);  

4) Área visível de 23”;  

5) Resolução de 1920x1080 a 60 Hz em 16 milhões de cores;  

6) Tempo de resposta (refresh) de 8 ms;  

7) Contraste de 1000:1;  

8) Brilho de 250 cd/m2;  

9) Entradas de vídeo VGA e HDMI;  

10) Visualização de ajustes na tela;   

11) Função de ajuste de imagem automático;   

12) “Plug & Play”;   

13) Ângulo de visão 90º(H) 60º(V);   

14) MTBF de 10.000 horas;   

15) Consumo máximo de energia de 25 W em modo típico;   

16) Furação tipo VESA;  

17) Base com ajuste de altura de no mínimo 10 cm e de rotação 90º (horizontal/vertical), bem como a rotação em sua própria 
base de 30° (deslocamento rotacional para a esquerda e direita);  

18) Suporte a dispositivo anti-roubo tipo “kensington”;   

19) Fonte de alimentação interna operando de 100 a 240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz;   
  

CONDIÇÕES GERAIS   
  

a) Compatibilidade com Microsoft Windows 10 e superior;   

b) Garantia de hardware de 3 anos disponibilizada pelo fabricante - apresentar comprovação;  

c) Assistência técnica tipo “on-site” disponibilizada por empresa autorizada oficialmente pelo fabricante, com tempo de 
solução em até sete dias úteis contados a partir do comunicado efetuado no horário de expediente. O descumprimento 
do prazo estipulado implica na substituição do equipamento;  

d) Equipamento no portfólio de produtos do fabricante. Não poderá estar anunciado em listas de fim de vida (End of Sale, 
End of Life), caso seja descontinuado em menos de seis meses da entrega deverá ser substituído – apresentar 
declaração;  

e) Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante, contemplando os requisitos solicitados;  

f) Indicação do produto proposto no site do fabricante.  
  

   


