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Az 1280 x 1024 képpontos felbontást és 250 cd/m² fényerősséget nyújtó 19 collos LCD monitort 
kifejezetten az univerzális jellegű irodai felhasználás céljából fejlesztették ki. A monitor takarékos, 
ennek ellenére világos, fehér LED háttérvilágítással van ellátva. Szokásos felhasználás esetén az S1933 
monitor energiafogyasztása mindössze 12W. A DSub és DVI-D bemenetei révén az S1933 az analóg és 
a digitális jelek azonos mértékű feldolgozására képes. Készülékházba beépítve található a hangszóró és 
fülhallgató-csatlakozó. Az automatikus fényerőszabályozás a környezeti fényviszonyok függvényében 
önműködően beállítja az optimális fényerőt. 

 

 

• 1000:1 kontraszt, 250 cd/m² fényerő 

• Energiatakarékos, higanymentes LED háttérvilágítás 

• Auto-EcoView és EcoView-Index a maximális energiatakarékosság és az optimális 

ergonómia érdekében 

• Beépített hangszóró és fülhallgató-csatlakozó 

• DVI-D és DSub bemenetek a digitális és analóg csatlakoztatás céljára 



 

EIZO Europe:  
 
Austria ♦ www.eizo.at 
Belgium & Luxembourg ♦ www.eizo.be 
Czech Republic ♦ www.eizo.cz  

 
 
Germany ♦ www.eizo.de 
Hungary ♦ www.eizo.hu 
Italy ♦ www.eizo.it 

 
 
Slovakia ♦ www.eizomonitor.sk  
The Netherlands ♦ www.eizo.nl 
United Kingdom ♦ www.eizo.co.uk 

   

 

SlimEdge, elegáns és helytakarékos  A korszerű LCD modul 
a különlegesen keskeny peremmel rendkívül kompakt ház 
kialakítását teszi lehetővé. A kép körüli keret mindössze 13 mm 
széles. A tápegységet és a csatlakozó aljzatokat a készülékbe 
építettük.  

Takarékos és környezetbarát  Az S1933 monitor valójában 
a higanymentes, takarékos és ennek ellenére világos, fehér LED 
háttérvilágítással tűnik ki. Jellemző alkalmazásakor óránként 
mindössze 12 wattot fogyaszt. Ezzel csökkenti az 
energiaköltségeket és a CO2kibocsátást. 

Kiemelkedő képminőség  Az 1280 x 1024 képpontos 
felbontás, a 1000:1-es kontraszt és a 250 cd/m² fényerő első 
osztályú képminőséget szolgáltat tiszta grafikával és 
szerkezettel, valamint éles kontúrú szöveggel. Attól függetlenül, 
hogy a képernyőt középről vagy oldalról nézi, illetve hogy a kép 
melyik területére figyel, a színek és szürkefokozatok kontrasztja 
a sarkokig egységes, ami a magas minőséget szolgálja.  

Auto-EcoView  Az EcoView-érzékelő méri a környezeti 
megvilágítás erősségét, és annak megfelelően teljesen 
automatikusan beállítja a képernyő fényerejét. Erősebb 
megvilágításnál megnöveli a képernyő fényerejét, míg gyengébb 
megvilágításnál csökkenti azt. A fényerősség manuálisan is 
beállítható. Az EcoView-Index azt mutatja, hogy mennyire 
környezetbarát az aktuális beállítás. 

Pontos színszabályozás  A készülék a színek visszaadását egy 
belső, 10 bites LUT (Look-Up-Table) tábla segítségével 
szabályozza. Ez lehetővé teszi a színárnyalatok szokásos, 8 bites 
referenciatábláénál (LUT) pontosabb megjelenítését. A beépített 
színhőmérséklet-vezérlésnek köszönhetően 5000 K, 6500 K és 
9300 K értékű fehérpontokat lehet beállítani. Ezen felül 
a színtelítettség (Gain) az RBG színekhez külön is beállítható.  

Kontraszterősítés (fine contrast)  Egy gombnyomással 
elérheti a szövegfeldolgozás és táblázatkezelés (Text), valamint 
a grafikus feldolgozás és internetezés (sRGB) ideális 
megjelenítéséhez előre beállított fényerő-, színhőmérséklet- és 
gamma-értékeket. Az EyeCare-üzemmód ergonomikus, kis 
fényerőt biztosít, ha sötét helyiségben kell dolgoznia. A papír 
üzemmód a kinyomtatott dokumentumok kellemes kontrasztját 
és fehérpont-beállítását szimulálja. A saját, egyéni igényeinek 
megfelelő előbeállítások mellett az automatikus átkapcsolás is 
lehetséges. 

Digitális és analóg bemenetek  A DVI-D és DSub bemenetek 
lehetővé teszik két számítógép egyidejű csatlakoztatását. 
Minden jelet automatikusan szinkronizál.  

ScreenManager Pro a DDC-hez  Az On-Screen-Display 
alternatívájaként a ScreenManager Pro szoftveresen teszi 
lehetővé a monitor kényelmes vezérlését a Windows-felületen 
keresztül. A csatlakozáshoz használja a jelkábelt. A monitor 
beállításai akár alkalmazói szoftverrel is összekapcsolhatók; 
például átválthat az sRGB megjelenítésre a böngésző 
előhívásakor. 

Hang  A hangszóró és fülhallgató-csatlakozót a monitor 
burkolatába építettük. 

Szabványok 

Képátló  48 cm (19 coll) TFT LCD 
Modell (ház színe) S1933H-GY (világosszürke) 

S1933H-BK (fekete) 
Látható képméret  376 mm (szélesség) x 301 mm 

(magasság) 
Látható képátló 481 mm 
Ideális/ajánlott felbontás 1280 pont x 1024 sor 
Képpont távolság  0,294 mm x 0,294 mm 
Megjeleníthető színek száma 16,7 millió 
Max. fényerő 250 cd/m² 
Max. sötéthelyiség-kontraszt 1000:1 
Max. látószög (kontraszt) Vízszintesen: 178°; függőlegesen: 178° 
LCD-technológia IPS 
Tipikus reakcióidő,  
szürke-szürke 

14 ms 

Jellemzők Automatikus képméret és -pozíció,  
On-Screen-Display, energiagazdálkodás 
VESA DPMS-sel, automatikus 
fényerőszabályozás, Plug & Play a VESA 
DDC2B szerint, Eco Timer, beépített 
tápegység 

Beállítási lehetőségek Fényerő, színösszetétel, színtelítettség 
RGB-hez, színhőmérséklet, óra, fázis, 
képpozíció, felbontás, OSD nyelvek 
(német, angol, francia, svéd, spanyol, 
olasz), interpoláció 

Felbontások 1280 x 1024 teljes kép 1:1, 1024 x 768, 
800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, teljes 
képernyőre nagyítva 

Vízszintes frekvencia 31–80 kHz (digitális: 31–64 kHz) 
Függőleges frekvencia 50–75 Hz (digitális: 59–61 Hz) 
Videó sávszélesség 135 MHz (digitális: 108 MHz) 
Grafikus jelek RGB analóg (beleértve a zöldre történő 

szinkronizációt), DVI (TMDS) 
Jelbemenetek DVI-D és DSub 15 
Plug & Play VESA DDC CI 
Energiagazdálkodás VESA DPMS, DVI-DMPM 
Teljesítményfelvétel max.* 24 Watt*, jellemző alkalmazáskor 

12 Watt, kikapcsolt üzemmódban 
kevesebb, mint 0,5 Watt 

Méret (Szé x Ma x Mé) 405 mm x (406-506 mm) x 205 mm 
Tömeg 5,9 kg 
Forgathatóság/dönthetőség Hátra 30°-ig dönthető, 35°-ig 

elfordítható jobbra és balra, állóés fekvő 
formátum 

Állítható magasság 100 mm 
Szabványok CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie szerint 

ellenőrzött, TCO 6.0, Energy Star, ISO 
9241-307  

Hangszóró Jobb és bal 
Audio bemenet 3,5 mm sztereó jack csatlakozó 
Audio kimenet 3,5 mm sztereó jack csatlakozó 

(fülhallgatóhoz) 
Tartozékok a csomagban Német, angol és francia nyelvű 

útmutató, hálózati-, audio- és jelkábel 
(DSub-DSub és DVI-D-DVI-D), 
ICCszínprofil 

Garancia 5 éves helyszíni garancia 

 

EIZO S1933 

* maximális fényerő, valamint mindkét jelbemenet és hangszóró üzemelése esetén 
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