
FDF2305W
Ön előnyei

A kifejezetten biztonsági és felügyeleti célokra kifejlesztett
FDF2305W modell Smart Insight funkciója többek között a sö-
tétebb képrészletek optimalizálásával javít a képminőségen. A
képzaj és a torzítás ellenőrzéséről a Kamerabilder funkció gon-
doskodik, szükség esetén korrigálva a megjelenítést.

 Kiváló képminőség a kristálytiszta képekért

 SmartInsight és SmartResolution a jobb láthatóság
érdekében

 Sokoldalú csatlakoztathatóság: 2 x HDMI, DVI-D és
D-sub

 Automatikus fényerő-szabályozás az Auto-EcoView
funkciónak köszönhetően

 Hosszú élettartam és megbízhatóság – akár 24 órás
használat esetén is

23" Video surveillance systems



Tükröződésmentes full-HD képernyő

A monitor 1 920 × 1 080 pixeles full-HD felbontása a teljes kép-
ernyőt kitölti. Így elegendő hely áll rendelkezésre nagy informá-
ciómennyiség kényelmes megjelenítésére is. A full-HD kamerák
képei részlethűen, zavaró fekete szegélyek nélkül jelennek meg.
A tükröződésgátlásnak köszönhetően a visszavert fény szétszó-
ródik. Ennek előnyei: Nem fárad el olyan hamar a szeme.

Tükröződésmentesítés nélküli
képernyő

Képernyő tükröződésmentesítéssel

Élesebb képek Outline Enhancer technológiával

Az EIZO által fejlesztett Outline Enhancer technológia elemzi a
megjelenített tartalmat és automatikusan javítja az életlen terüle-
teket. A kép élesebb, és kisebb a torzulás. Az előtérben lévő tár-
gyak a valódi mélységélesség érdekében erősebb fókuszt kap-
nak.

Outline Enhancer nélkül Outline Enhancer technológiával

Low Light Correction funkció nélkül Low Light Correction funkcióval

Low-Light Correction: A sötétebb területek finomított
megjelenítése

A Low-Light Correction automatikusan érzékeli a sötét és életlen
képterületeket, és optimalizálja azokat. A sötét területeket világo-
sításával a valódi képmélység érzetét kelti. Így a térfigyelő kame-

rák megfigyelőképessége gyenge fényviszonyok esetén is fokoz-
ható. Ez azt jelenti, hogy a személyek vagy tárgyak nem „olvad-
nak egybe" az árnyékokkal.

Nagyon hasznos és praktikus megoldás a nappali és éjszakai
előbeállítások használata. Távvezérlőn keresztül választhat az
előre beállított nappali és éjszakai módok közül. Ezek a minden-
kori változó fényviszonyoknak megfelelően vannak beállítva.

Mélyfekete árnyalatok, kontrasztoptimalizálással

A ContrastEnhancer funkció a kamerajel fényerőhisztogram-
jának megfelelően szabályozza a LED háttérvilágítást. Az
akár 5000:1 értéket is elérő kontrasztarány valódi, mélyfekete
árnyalatokat eredményez.

Pontos képi megjelenítés a 10 bites konvertálásnak
köszönhetően

A monitor a 8 bites jeleket 10 bitesre konvertálja és az optimá-
lis színértékeket a 10 bites keresőtáblából (LUT) választja ki. Az
eredmény: Színhű és finom felbontású képélmény. Az optimali-
zált adatok végül ismét 8 bites kimeneti jellé változnak. Ennek
köszönhetően a színárnyalat megjelenítés fokozatmentes ma-
rad. Ez különösen a nehezen megkülönböztetheto személyek és
objektumok azonosításakor hasznos.

10 bites konvertálás nélkül 10 bites konvertálással

Változatos felbontási értékek

A monitor a saját natív 1920 x 1080 (Full HD) képpontos fel-
bontási értékéig támogatja a különböző felbontási beállításokat.
A natív felbontástól eltérő felbontást egy az egyben, arányosan
skálázva vagy a teljes képernyő méretére nagyítva képes megje-
leníteni. Mindez nagy segítség a natívtól eltérő felbontású képje-
lek fogadása esetén, vagy olyan alkalmazások használatánál,
amelyek nem támogatják a 1920 x 1080 (Full HD) felbontást.

Energiatakarékos és szemkímélő: Auto-EcoView

Az érzékelők segítségével a monitor fényereje automatikusan
igazodik a környezet fényviszonyaihoz. Ez azt jelenti, hogy a
képernyő fényereje mindig optimális, függetlenül attól, hogy a
nap melyik szakában használjuk. Ezáltal nem fárad el a sze-
münk olyan gyorsan. Sőt, a hagyományos beállításokhoz képest
még energiát is megtakaríthatunk.

Jellemzők
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Tartozék távvezérlő

A távvezérlővel beállíthatjuk az OSD menüt, szabályozhatjuk
a hangerőt, valamint válthatunk az előre beállított üzemmódok
és bemeneti jelek között. Ezen kívül a monitort a távvezérlő
használatával be- és kikapcsolhatjuk. A távvezérlő nagyon
hasznos eszköz a nehezen elérhető helyen lévő, vagy falra
szerelt monitorok esetén.

Lopás elleni védelem

A monitor biztonsági zárral ellátott konzollal rendelkezik. Ily
módon biztonságosan összeköthetjük a monitort az íróasztallal,
vagy más rögzítőeszközzel, így megelőzhetjük a lopást vagy a
leesést.

Beépített tápegység

A beépített tápegységnek köszönhetően a monitort követlenül a
hálózati aljzathoz csatlakoztathatjuk.

Sokoldalú csatlakoztathatóság

A monitor DVI-D (24 tűs) és D-Sub (mini 15 tűs) bemenettel ren-
delkezik. Így digitális és analóg készülékek egyaránt csatlakoz-
tathatók hozzá. A két HDMI bemenet mind a számítógépből ér-
kező jeleket, mind a video- és audiojeleket képes fogadni. A mo-
nitort így közvetlenül összekapcsolhatjuk a videokamerával és
egyéb AV-készülékkel.

Garantált 24 órás üzemeltethetőség

Ezt a kimagaslóan megbízható monitort kifejezetten 24 órás
üzemeltetésre terveztük. Ennek alátámasztásaként az EIZO 2 év
év garanciát biztosít a készülékre.

Változó fényviszonyokhoz illeszkedő széles
fényerőtartomány

Ideális nappali és éjszakai használatra is: A 3 cd/m2 és akár
250 cd/m2 közötti tompíthatósági tartománynak köszönhetően
a monitor tökéletesen használható változó fényviszonyok esetén
is. A monitor fényereje bármilyen környezeti megvilágítás esetén
optimálisan beállítható, és sötét helyiségekben is kifogástalanul
látható.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám FDF2305W

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Ipari alkalmazások, Videó biztonsági rendszerek

Termékcsalád DuraVision

Kijelző
Képátló [col] 23

Képátló [cm] 58

Visible size diagonal [mm] 584

Képarány 16:9

Látható felület (szélesség x magasság) 510 x 287

Ideális/ajánlott felbontás 1920 x 1080 (Full HD)

Képpont távolság [mm] 0,27 x 0,27

Resolution supported 1920 x 1080 (Full HD)

Paneltechnológia TN

Max. látószög (vízszintes) 170 °

Max. látószög (függőleges) 160 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (D-Sub, 8 bit),
16,7 millió szín (HDMI, 8 bit)

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 250

Max. sötétkamrás kontraszt 5000:1 ( 5.000:1 Contrast Enhancer )

Jellemző reakció idő [fekete-fehér-
fekete váltás]

0 ms / 10 ms

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód Day, Night, sRGB

Auto EcoView

24/7 működés

Visibility Optimizer Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/
Outline Enhancer

A hibridvezérlésnek köszönhetően
villódzásmentes



Input signal identification

Beépített hangszóró

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

Beállítási lehetőségek Fényerő, Kontraszt, Gamma, Színtelítettség, Színhőmér-
séklet, Jelerősítés, Okos-funkciók, Simítás, Feketeérték,
színes mód, Színárnyalat, Színtér, hangbeállítások, jelbe-
menet, Visszaállít, Mindent visszaállít, Billentyűzár, DDC/
CI, Üzemi jelző, Jel információ, Smart Insight, Smart Reso-
lution, Auto EcoView, Up View, Contrast Enhancer

Remote

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek DVI-D, D-sub, 2x HDMI

Videojel DVI (TMDS), RGB Analog

Audio input 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, HDMI

Audio output 3,5 mm sztereó jack csatlakozó

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 18

Maximum Power Consumption [Watt] 37

Power Save Mode [Watt] 0,3

Energiahatékonysági osztály G

Energiafogyasztás/1000h [kWh] 23

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

Méret & Súly
Méretek [mm] 545 x 390-450 x 200

Súly [in kilograms] 5,2

Méretek talapzat nélkül [mm] 545 x 348,5 x 54

Súly állvány nélkül [in kilograms] 3,9

Forgathatóság 344 °

Dönthetőség előre/hátra 0 ° / 25 °

Height adjustment range [mm] 60

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CB, CE, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-

B, RoHS, WEEE, CCC, RCM, China RoHS

Szoftver & Tartozékok
Additional supply Tápkábel, Jelkábel HDMI - HDMI, Jelkábel DVI-D - DVI-

D, EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF
kézikönyvet is), Távvezérlő, Rövid útmutató

Garancia
Garancia és szerviz 2 év

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

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

Adatlapot szerkesztettük
15.08.2021

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2021 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.

Műszaki adatok
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