
EV2730Q-BK
Ön előnyei

A teljes mértékben szélesvásznú FlexScan EV2730Q monitor ki-
magasló 1.920 × 1.920 képpontos felbontást nyújt. A hagyomá-
nyos 1.920 × 1.080 képpontos felbontású szélesvásznú monito-
rokkal szemben 78%-kal magasabb pixelszámmal ajándékozza
meg a felhasználót. A pontos négyzetet formáló képmegjelení-
tési felület által nyújtott megnövelt függőleges terület kiválóan
alkalmas a hosszabb ablakokban elrendezett nagyobb mennyi-
ségű információk megjelenítésére: A felhasználónak kevesebbet
kell görgetnie, az adatok pedig hatékonyabb módon jeleníthe-
tőek meg. Mivel a képernyőn a hagyományos készülékekhez
képest jóval nagyobb mennyiségű információ jeleníthető meg, a
monitor kiválóan alkalmas CAD-alkalmazásokra vagy szoftver-
fejlesztési célokra. A tükröződésmentes IPS kijelző széles látószö-
get tesz lehetővé, így a monitoron megjelenő tökéletes minőségű
felvételek bármilyen szögből zavaró fényvisszaverődések nélkül
tekinthetőek meg. A forgatható és dönthető, ergonómikus kialakí-
tású állítható magasságú állvány rugalmas elhelyezést és rendkí-
vül kényelmes felhasználást biztosít.

 26,5 col képátlójú, négyzet alakú (1:1) monitor nagy-
felületű kijelzővel és finom felbontással

 IPS-LCD kijelző és LED-es háttérvilágítás

 1000:1 kontraszt, 300 cd/m² fényerő és 178°-os
látószög

 Az Overdrive funkciónak köszönhetően 5 ms szürke-
szürke szín közötti átváltási idő

 Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense és
EcoView-Optimizer a maximális energiatakarékosság
és az optimális ergonómia érdekében

 USB elosztó egy Upstream és két Downstream csatla-
kozóval

 Display Port és DVI-D bemenet

26,5" Office-Monitor



Kimagasló képminőség IPS panel alkalmazásával

A monitor rendelkezik a kiváló képminőséghez szükséges három
kulcstényezővel: a 1920 x 1920 képpontos, tökéletes felbontá-
sával, a legjobb kontraszttal 1000:1 és stabil fényerővel akár
300 cd/m2 értékig. Ez az alábbi előnyöket biztosítja az Ön szá-
mára: tűéles szövegkontúrt, briliáns grafikát, és kristálytiszta ké-
peket. A LED háttérvilágítással rendelkező kiváló minőségű IPS
panelnek köszönhetően a kontrasztok és a színek minden szög-
ből stabilak maradnak.

Pontos színvezérlés

A tökéletes képminőség elképzelhetetlen kiváló színmegjelenítés
nélkül. Következésképpen az EIZO irodai monitorokat a hagyo-
mányos, 8 bites LUT keresőtáblákhoz képest jelentősen ponto-
sabb színinformációkat nyújtó, legalább 10 bites Look-Up-Table
(LUT) egységekkel szereljük fel. A különösen finom színátmene-
tek tökéletes minőségű színárnyalat-megjelenítést és egyéni beál-
lításokat tesznek lehetővé. A fehérpont értékek például 4000 és
10 000 K (Kelvin) között, 500 K pontossággal és veszteségmen-
tes módon határozhatók meg.

10 és több bites Look-Up-Table 8 bites Look-Up-Table

Energiamegtakarítás és szemkímélés az Auto EcoView
funkcióval

Minden fényviszonynál tökéletes: Az Auto EcoView funkció a
monitor fényerejét a környezet fényviszonyainak változásához

igazítja. Teljesen automatikusan, saját érzékelők használatával.
Erős megvilágítás esetén növeli a képernyő fényerejét, gyen-
gébb megvilágításnál pedig csökkenti. Az előnyök: Csökken a
zavaró vakítás, növekszik a felismerhetőség és a szeme nem fá-
rad olyan gyorsan.

A monitor kézi beállítása természetesen továbbra is lehetséges.
Az EcoView-Index azt mutatja meg, hogy mennyire környezet-
kímélő az aktuális beállítás. Így az eneergiafelhasználást saját
maga is szabályozhatja.

EcoView-Sense: Mozgásérzékelő, mint energiatakarékos
funkció

A jelenlét érzékelővel (EcoView-Sence) áramot takaríthat meg
és csökkentheti az energiaköltségeket. Az alapelv a következő:
Amíg a képernyő előtt ül, a monitor a megszokott módon műkö-
dik. Ha elhagyja a munkaterületét, a monitor automatikusan ta-
karékos üzemmódba kapcsol. Mihelyt visszatér, ismét bekapcsol
- a mozgásérzékelőnek köszönhetően teljesen automatikusan.

Az érzékelő felismeri, ha valaki a
munkaterületen tartózkodik

Az érzékelő felismeri, ha elhagytuk a
munkaterületet

Villódzásmentes kép

A monitor bármilyen fényerőbeállítás mellett villódzásmentes
marad. Az előnyök: Nem fárad el olyan hamar a szeme. Hosszú
időn keresztül tud a képernyő előtt dolgozni.

Overdrive a villámgyors képváltásért

Gyors, gyorsabb, Overdrive: Az Overdrive oly mértékben gyor-
sítja a válaszidőt, hogy a szürke-szürke közötti átváltás átlagban
mindössze 5 ms ms alatt végbemegy. Így a filmeket és a gyors
képváltásokat zavaró utóvilágítás nélkül élvezheti.

Zéró energiafogyasztás az üzemi kapcsoló használatával

A monitorok beépített, mechanikus üzemi kapcsolóval rendelkez-
nek. Ez rendkívül praktikus és takarékos: Ha az üzemi kapcsoló
segítségével kapcsolja ki a monitort, a készülék egyáltalán nem
fogyaszt áramot. Készenléti üzemmódban a készülék energiafo-
gyasztása legfeljebb 0,5 Watt.

Jellemzők
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Akár 30%-os energiamegtakarítás az EcoView-Optimizer
segítségével

Energiatakarékosság minőségromlás nélkül: Az EcoView-Opti-
mizer sötét képek esetén automatikusan csökkenti a háttérvilágí-
tást. Ezáltal az áramfelhasználás akár 30 %-al is csökkenhet. Ez-
zel egy időben felerősíti a jelet, és hozzáigazítja a színtónusok-
hoz. Az eredmény: Azonos képminőség, alacsonyabb energia-
felhasználás mellett.

Optimalizált színmegjelenítés egy gombnyomással

Az előre beállított színmódok optimalizálják a képek, szövegek
vagy filmek megjelenítését. Mert nem mindegy, hogy filmet né-
zel, képet szerkesztesz, netezel vagy szöveget írsz. Egy gomb-
nyomással beállíthatja a megfelelő előbeállítást a fényerőre, a
gammakorrekcióra és a színhőmérsékletre. A Papír üzemmód
például a nyomtatott papír kellemes kontrasztját szimulálja, ami
olvasás közben kíméli a szemet és megelőzi a fáradtságot.

LED háttérvilágítás: Takarékos működés, higanymentes
konstrukció

A LED háttérvilágítású monitorok a teljes élettartamuk ideje alatt
kímélik a környezetet, vagyis a gyártástól kezdve a használaton
át egészen az ártalmatlanításig. Hiszen egyrészt kiemelkedően
alacsony az energiafelhasználásuk... A jellemző fogyasztás
25 Watt körül alakul. Másrészt nem tartalmaznak higanyt, az
emberek és állatok számára mérgező anyagot, amelyet nagyon
nehéz ártalmatlanítani.

Egy monitor, sokféle csatlakozó

Egyszerűbb már nem is lehetne: A legtöbb végberendezést,
például a számítógépet, laptopot vagy kamerát közvetlenül
csatlakoztathatja a monitorhoz, hiszen a számos bemenettípus
közül választhat. Mindez megkönnyíti Önnek a mindennapi
munkát.

Rugalmas állvány

Ergonomikus és stabil: az állítható állványoknál az ergonómiára
helyezték a legfőbb hangsúlyt. A monitortalpat úgy fordíthatja,
süllyesztheti és döntheti, hogy az a lehető legkényelmesebb le-
gyen a háta, nyaka és a testtartása számára. Fokozatmentesen
szabályozható a magasság, így akár az állvány talpának leg-
aljáig is lesüllyeszthető. Ennek köszönhetően a legfelső képsort
ergonomikusan szemmagasság alá állíthatja be.

Magasságállítás
101 mm

Dőlésszög
Hátrafelé 35°, előrefelé 5°

Elfordítás
172°

Jellemzők
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5 év garancia

Az EIZO öt év garanciát biztosít. Ez a magasan fejlett gyártás-
technológia következtében lehetséges, ami egy egyszerű sike-
relven alapszik: átgondolt és innovatív monitortechnológia, pré-
mium alapanyagokból előállítva.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám EV2730Q-BK

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Iroda

Termékcsalád FlexScan

EAN 4995047045526

Kijelző
Képátló [col] 26,5

Képátló [cm] 67,2

Képarány 1:1

Látható felület (szélesség x magasság) 476 x 476

Ideális/ajánlott felbontás 1920 x 1920

Képpont távolság [mm] 0,25 x 0,25

Resolution supported 1920 x 1920, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD),
1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640
x 480

Paneltechnológia IPS

Max. látószög (vízszintes) 178 °

Max. látószög (függőleges) 178 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI,
8 bit)

Színskála/keresőtábla 1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit

Max. színtér (jellemző) sRGB

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 300

Max. sötétkamrás kontraszt 1000:1

Reakció idő szürke-szürke váltás
(jellemző) [ms]

5

Max. frissítési frekvencia [Herzben] 60

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód sRGB, Paper, Movie, 2x szabad mód a felhasználó

kiválasztáshoz

EcoView Sense

Auto EcoView

EcoView Index

Overdrive

A hibridvezérlésnek köszönhetően
villódzásmentes



HDCP dekóder

Input signal identification

Beépített hangszóró

OSD nyelv de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Beállítási lehetőségek Fényerő, Kontraszt, Gamma, Minden EcoView funkció,
Színtelítettség, Színhőmérséklet, Color Mode, Színárnyalat,
Bemeneti jel, Overdrive, Felbontás, Hangforrás, OSD
nyelv, Interpoláció, Hangerő

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2.0

USB upstream csatlakozó 1 x B típusú

USB downstream csatlakozó 2 x típusú A

Videojel DisplayPort, DVI (TMDS)

Audio input 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort

Audio output 3,5 mm sztereó jack csatlakozó

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 25

Maximum Power Consumption [Watt] 64

Power Save Mode [Watt] 0,5

Power consumption off [Watt] 0

Energiahatékonysági osztály F

Energiafogyasztás/1000h [kWh] 28

Power supply AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Méret & Súly
Méretek [mm] 497 x 512-614 x 245

Súly [in kilograms] 7,1

Méretek talapzat nélkül [mm] 497 x 501,5 x 56

Súly állvány nélkül [in kilograms] 4,2

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Forgathatóság 172 °

Dönthetőség előre/hátra 5 ° / 35 °

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

 Nein

Height adjustment range [mm] 101

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO

9241-307)**, cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN
ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, WEEE

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

ScreenManager PRO, ScreenSlicer

Additional supply Tápkábel, Jelkábel DVI-D - DVI-D, Jelkábel DisplayPort
- DisplayPort, Rövid útmutató, EIZO LCD kiegészítő CD-
lemez (tartalmazza a PDF kézikönyvet is)

Accessories EIZO ScreenCleaner (Karcmentes tisztítás az EIZO Scre-
enCleaner készletével), PM200-K (DisplayPort csatlakozó-
kábel digitális video- és audiojelek továbbításához.)

Garancia
Garancia és szerviz 5 év garancia*

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Adatlapot szerkesztettük
22.05.2022

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2022 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.

Műszaki adatok
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Terms

*) A vásárlás dátumától számított maximum 30 000 üzemóra.**) Nulla pixelhiba garancia a teljesen
világító alpixelekre vonatkozóan (a kép részelemei ISO 9241-307). Mindez a vásárlás dátumától
számított hat hónapig érvényes.

https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/EV2730Q_FX.pdf

