
EV2750-WT
Ön előnyei

A 27 hüvelyk képátlójú, 2560 x 1440 képpontos EIZO Flex-
Scan EV2750 monitort kifejezetten az irodai, valamint a kom-
pakt méreteket és korszerű formatervet igénylő környezetek szá-
mára fejlesztették ki. Nagyközönség által használt nyilvános in-
tézmények, kereskedelmi és értéktőzsdék, valamint vezérlő- és
ellenőrzőhelyiségek esetén egyaránt ideális választás. A készü-
lékház kerete mindössze 1 mm vastagságú. A kezelőszerveket
is magában foglaló készülékház elülső része teljes mértékben
sík kialakítású. Ugyanakkor a készülék oldalsó és hátsó része is
rendkívül keskeny és elegáns. Az EV2750 antireflektív technoló-
giája és Auto-EcoView funkciója tükröződésmentes megjelenítést
biztosít. Az IPS technológiával ellátott LCD kijelző pedig széle-
sebb látószöget tesz lehetővé. Ezáltal a képtartalom egyszerűb-
ben áttekinthető és könnyebben leolvasható. A fényerő hibrid
jellegű vezérlése hatékony módon kiküszöböli a képernyő villó-
dzását.
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Rendkívül mutatós, teljesen sík kialakítás

Akár elegáns feketében, akár előkelő fehérben: A rendkívül tet-
szetős kialakítás a mintegy 1 mm keskeny oldalkeretnek és a tel-
jesen letisztult formának köszönhető. A képernyő és a keret kö-
zött kétoldalt és felül csupán egy 5,7 mm vékony, fekete üvegke-
ret marad látható. Még a kezelőelemeket és a céglogót is beépí-
tettük a felületbe. Ugyanakkor a készülék oldalprofilja és hátsó
szekciója is rendkívül keskeny és elegáns. A képernyő abszolút
feltűnő látvány, mely rengeteg helyet biztosít ötletei megjeleníté-
séhez.

Kimagasló képminőség IPS panel alkalmazásával

A monitor rendelkezik a kiváló képminőséghez szükséges három
kulcstényezővel: a 2560 x 1440 képpontos, tökéletes felbontá-
sával, a legjobb kontraszttal 1000:1 és stabil fényerővel akár
350 cd/m2 értékig. Ez az alábbi előnyöket biztosítja az Ön
számára: tűéles szövegkontúrt, briliáns grafikát, és kristálytiszta
képeket. 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.

Energiamegtakarítás és szemkímélés az Auto EcoView
funkcióval

Nappal vagy éjszaka, világosban vagy sötétben: Mindegy mi-
kor és hogyan dolgozik, az Auto EcoView funkció folyamatosan
méri a környezeti fény változását és a képernyőt az ideális fény-
erőnek megfelelően állítja be. Teljesen automatikusan, saját ér-
zékelők használatával. Az előnyök: Csökken a zavaró vakítás,
a szeme nem fárad el olyan hamar. A speciális kétpontos vezér-
lésnek köszönhetően a legvilágosabb és a legsötétebb környe-
zet esetén is egyaránt ideális fényerőt biztosít. Még egy hasznos
funkció: A megvilágításhoz történő automatikus alkalmazkodás-
nak köszönhetően az állandóan maximális fényerőn működő
monitorokhoz képes akár 50 százalékos energiamegtakarítást is
elérhet.

Természetesen a monitor paramétereinek kézi beállítása to-
vábbra is lehetséges. Az EcoView-Index azt mutatja meg, hogy
mennyire környezetkímélő és takarékos az aktuális beállítás.

Antireflexiós felület: jobb képminőség, kevesebb
tükröződés.

A EV2750-WT monitort hatékony antireflexiós felülettel láttuk el.
Az antireflexiós felület a visszaverődő fény szétszórása által mi-
nimális szintűre csökkenti a képernyő tükröződését, így hatéko-
nyan megelőzi a szem túlzott mértékű megerőltetését. Ezáltal je-
lentősen csökkenhető a szemfáradékonyság és kényelmes mun-
kavégzés biztosítható, mivel a tükröződés elkerüléséhez az ülő-
helyzetünket sem kell megváltoztatni.
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Gyárilag beállított színmódok: Optimalizált megjelenítés
gombnyomásra

A gyárilag beállított színmódok megkönnyítik a képek, szöve-
gek és filmek feldolgozását, illetve azok megtekintését. Nem is
csoda, hiszen a szín beállításánál figyelembe kell venni, hogy fil-
met nézünk, képet szerkesztünk, az interneten szörfözünk vagy
éppen szöveget írunk. Egyetlen gombnyomással kiválasztható
a fényerő, gammakorrekció és színhőmérséklet legmegfelelőbb
előbeállítása. Például: A Papír mód a kék fény arányának és a
fényerőnek a csökkentésével a könyvek kellemes kontrasztját szi-
mulálja. Mindez az olvasás során kíméli a szemet és megelőzi
annak gyors fáradását.Emellett a felhasználó által meghatáro-
zott beállítások is rendelkezésre állnak. A gyógyászatban dolgo-
zók számára egy különleges extra a DICOM mód, mely optima-
lizálja a DICOM fényerősségi jellemzőkkel rendelkező radioló-
giai képek megjelenítését.

Teljesen villódzásmentesen:

Azért, hogy kíméljük a szemét, mi itt az EIZO-nál kifejlesztettük
a háttérvilágítás vezérlésének hibrid technológiáját. Ez egyesíti
az egyébként megszokott PWM és a DC (egyenáramú) vezér-
lés előnyeit. A PWM vezérlés sokkal magasabb frekvenciákat
használ, mint a standard PWM módszerek. Az eredmény: villó-
dzásmentes képélmény. A villódzás abszolút zéró szintre csök-
kenthető anélkül, hogy a kép minősége vagy a színstabilitás vál-
tozna. Emellett a sötét, alig megvilágított szobában a fényerőt a
maximális érték kevesebb, mint 1 %-ára állíthatja be. Ennek elő-
nye: A képernyő ilyen feltételek mellett is tükröződésmentes ma-
rad.

Kép-és-kép

A Kép-és-kép mellett mód használatával azonos képernyőn jele-
níthetők meg a különböző jelforrások. A felhasználó választhatja
ki, hogy melyik jel jelenjen meg a képernyő jobb, illetve bal ol-
dalán. A Kép-és-kép mellett mód különösen akkor hasznos, ha
egyetlen monitorhoz két különböző számítógépet is hozzá kíván-
nak csatlakoztatni, vagy ha át szeretnének váltani a számítógép-
hez hozzácsatlakoztatott két képernyő között.

Monitor Configurator az átfogó hálózati beállításokért

A hálózati rendszergazdák hatékony segítsége: A szoftver le-
hetővé teszi több monitor egységes konfigurálását egy lépés-
ben, méghozzá USB kapcsolaton keresztül. Ezáltal időt takarít-
hat meg és minden képernyőn azonosak lesznek a beállítások. A
konfiguráció elmenthető XML adatként és továbbítható a kliens
gépekre.

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.
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Könnyű kezelhetőség a Button Guide segítségével

A Button Guide segítségével minden funkciót egyszerre láthat.
Elég, ha megérint egy billentyűt, és a képernyőn megjelenik
minden funkció és a kívánt kezelőfelület.

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
22 Watt körül alakul. Másrészt nem tartalmaznak higanyt, az
emberek és állatok számára mérgező anyagot, amelyet nagyon
nehéz ártalmatlanítani.

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.

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.

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.

155 mm Előrefelé 5°, hátrafelé 35°

172° (jobb/balra) Jobbra és balra 90° elforgatva

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 EV2750-WT

Burkolatszín Fehér

Felhasználási terület Iroda

Termékcsalád FlexScan

EAN 4995047047766

Variants EV2750-BK (Szín: Fekete)

Kijelző
Képátló [col] 27

Képátló [cm] 68,4

Képarány 16:9

Látható felület (szélesség x magasság) 597 x 336

Ideális/ajánlott felbontás 2560 x 1440

Képpont távolság [mm] 0,23 x 0,23

Resolution supported 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD),
1600 x 1200, 1680 x 1050, 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
(HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit)

Színskála/keresőtábla Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit

Max. színtér sRGB

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 350

Max. sötétkamrás kontraszt 1000:1

Jellemző reakció idő [szürke-szürke
váltás]

5 ms

Háttérvilágítás LED

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

náló kiválasztáshoz

DICOM színárnyalat karakterisztika

RadiCS alkalmazás osztályok VIII

Auto EcoView

EcoView Index

EcoView Optimizer

Overdrive

A hibridvezérlésnek köszönhetően
villódzásmentes



HDCP dekóder

Input signal identification

Beépített hangszóró

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

Beállítási lehetőségek Fényerő, Kontraszt, Gamma, Színtelítettség, Színhőmérsék-
let, Képpozíció, Óra, Fázis, Felbontás, Eco Timer, Color
Mode, Színárnyalat, Overdrive, Hangforrás, Bemeneti jel,
Simítás, OSD nyelv, Interpoláció, Hangerő, Auto EcoView,
Audio bemenet (Display port/HDMI)

Button Guide

Beépített tápegység

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

1.4)

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 3.1 Gen 1

USB upstream csatlakozó 1 x B típusú

USB downstream csatlakozó 2 x típusú A

Videojel DisplayPort, HDMI (YUV, RGB), DVI dual link (TMDS)

Audio input 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort, HDMI

Audio output 3,5 mm sztereó jack csatlakozó

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 22

Maximum Power Consumption [Watt] 67

Power Save Mode [Watt] 0,5

Power consumption off [Watt] 0

Energiahatékonysági osztály A

Éves energiafogyasztás [kWh] 39

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

Méret & Súly
Méretek [mm] 610 x (390 bis 545) x 245 mm

Súly [in kilograms] 7,9

Méretek talapzat nélkül [mm] 611,4 x 356,3 x 50 mm

Súly állvány nélkül [in kilograms] 5,3

Forgathatóság (jobb/balra) 172 °

Dönthetőség előre/hátra 5 ° / 35 °

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

 90°

Height adjustment range [mm] 155

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE, CB, TCO certified 8.0, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics

(including ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content,
TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S,
EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC,
RoHS, China RoHS, WEEE

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

ScreenManager PRO, ScreenSlicer

Additional supply Tápkábel, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, USB 3.0
kábel, Rövid útmutató, Kézikönyv CD-n

Accessories EIZO ScreenCleaner (Karcmentes tisztítás az EIZO Scre-
enCleaner készletével), HH200PR-K (HDMI csatlakozó-
kábel), PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel 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
05.07.2020

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2020 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.
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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.


