
MX194
Ön előnyei

A 19 colos, hagyományos, 5:4 képarányú MX194 gyárilag be-
állított DICOM® színárnyalat-karakterisztikákkal rendelkezik. A
röntgenfelvételek így mindig a megfelelő szürkeárnyalatokkal
jeleníthetők meg. A LED technológiának köszönhetően az 1 me-
gapixeles képernyő fényereje mindig stabil marad. Az MX194
színtisztasága és megvilágítása szintén kiemelkedő minőséget
képvisel. Ezekről a Digital Uniformity Equalizer rendszer gondos-
kodik. E funkciónak köszönhetően a röntgenfelvételek szurke- és
egyéb színárnyalatai a képernyő bármelyik részén tökéletesen
azonos módon jelennek meg. Tökéletes megoldás a digitális fel-
vételek kiértékeléséhez. Összegzés: az MX191 ideális készülék
a leleteket kiértékelő szakorvosok részére.

 1,3 megapixeles, színes LCD monitor

 DICOM karakterisztikák szerinti szürkeárnyalat meg-
jelenítés

 Automatikusan szabályozott fényerősség-eloszlás az
egyenletes képmegjelenítéshez (DUE)

 Automatikus fényerő-szabályozás

 DisplayPort, DVI-D és D-sub bemenet digitális és
analóg csatlakoztatás céljára

1MP Medical-Display



Kimagasló képminőség a legfinomabb részletekért

A VA panellel szerelt MX194 monitor kiemelkedő 2000:1 kont-
rasztaránnyal rendelkezik. Ez különösen lényeges a nagy szín-
mélységű feketeárnyalatos képek pontos megjelenítése és a ha-
tékony színdifferenciálás szempontjából. A monitor kiváló kép-
minősége az 1,3 megapixeles (színes) felbontásnak és az akár
350 cd/m2-nél is megbízható fényerőnek köszönhető. Még a
legfinomabb részletek is differenciáltan jelennek meg, függetle-
nül attól, hogy melyik látószögből tekintik meg a monitort. Ez kü-
lönösen előnyös, ha egyszerre több orvos is a képernyőt figyeli.

Egymilliárd színárnyalat a 13 bites LUT-tal

A készülék a színek visszaadását egy 13 bites keresőtábla (LUT)
segítségével szabályozza. DisplayPort használata esetén ebből
10 bit áll rendelkezésre a megjelenítéshez. Ennek köszönhetően
maximálisan 1 milliárd színárnyalat jeleníthető meg. Így a diag-
nosztikában elvárt karakterisztikák és finomstruktúrák pontosan
felismerhetők.

13 bites LUT nélkül 13 bites LUT-tal

Egyenletes megvilágítás és magas színtisztaság

A monitor a magas színtisztaság és az egyenletes megvilágítás
miatt erősen fénylik. Erről gondoskodik a digitális képkiegyenlítő
áramkör (DUE), amely képpontról képpontra automatikusan ja-
vítja az egyenetlenségeket. A radiológiai és egyéb gyógyászati

felvételek szürke- és színárnyalatai helyesen jelennek meg a tel-
jes képernyőfelületen. Ez elengedhetetlen a pontos diagnózis-
hoz felállításához.

DUE nélkül DUE-vel

A kikapcsoló automatikának köszönhetően hosszabb a
hasznos élettartam

A monitor a háttérvilágítást vezérlő kikapcsoló automatikával
rendelkezik (háttérvilágítás kímélő). Ezáltal meghosszabbodik
a hasznos élettartam. A képernyőkímélőhöz hasonlóan, ha a
képernyő nincs használatban, kikapcsolnak a LED diódák.

A háttérvilágítás kímélő funkció a RadiCS szoftver egyik eleme.

FlexStand: ergonomikus állvány

Az állvány lehetővé teszi a monitor elfordítását vagy döntését,
továbbá a képernyő vízszintes vagy függőleges beállítását is.
A fokozatmentes magasságállítás teljesen lent, az íróasztalnál
kezdődik. Ez optimális ergonómiát tesz lehetővé, függetlenül
attól, hogy a képernyő előtt állunk vagy ülünk. A maximális
állítási lehetőség ellenére a FlexStand állvány mindig tökéletesen
stabil marad.

A DICOM® karakterisztika megjelenítése gombnyomásra

Az EIZO minden egyes szürkeárnyalatot gondosan megmér és
beállít azért, hogy a monitor már a gyártás során megfeleljen
a DICOM® szabvány követelményeinek. Ennek eredménye a
rendkívül stabil szürkelépcső, mely elősegíti a hatékony radioló-
giai diagnosztizálást.

Jellemzők
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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.

Állandó fényerő minden pillanatban

A háttérvilágításért felelős érzékelő folyamatosan felügyeli a mo-
nitor fényerejét. Az előnye: Már másodpercekkel a bekapcsolás
után a meghatározott és kalibrált fényerő aktivizálódik, mely a
teljes üzemidő alatt változatlan marad. Az érzékelőt láthatatla-
nul beépítették a monitorba.

Pontos diagnózis felállításához: EIZO MED-XN51LP
grafikus kártya

Az EIZO MED-XN51LP grafikus kártya optimálisan támogatja a
RadiForce Variable unbekannt jellemzőit, funkcióit és beállításait.
Pontos jelentéstételt tesz lehetővé, és egyszerre több monitort is
képes vezérelni. Az EIZO technikai támogatást és garanciális
szolgáltatást nyújt a grafikus kártyához.

A MED-XN51LP műszaki adatainak megjelenítése

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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https://www.eizo.hu/kiegeszito-tartozekok/med-xn51lp/


Általános tudnivalók
Termékszám MX194

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Gyógyászat

Termékcsalád RadiForce

EAN 4995047052777

Kijelző
Képátló [col] 19

Képátló [cm] 48,1

Képarány 5:4

Látható felület (szélesség x magasság) 301 x 376

Felbontás megapixelben 1,3 megapixeles (színes)

Ideális/ajánlott felbontás 1280 x 1024

Képpont távolság [mm] 0,29 x 0,29

Paneltechnológia VA

Max. látószög (vízszintes) 178 °

Max. látószög (függőleges) 178 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín
(DVI-D, 8 bit), 16,7 millió szín (D-Sub, 8 bit)

Színskála/keresőtábla 543 milliárd színárnyalat / 13 bit

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 350

Gyárilag kalibrált fényerő [cd/m²] 180

Max. sötétkamrás kontraszt 2000:1

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód sRGB, DICOM, Custom, , 2x további memóriaterületek,

Text

DICOM színárnyalat karakterisztika

RadiCS alkalmazás osztályok VIII

A fényerő és a fényerősségi jellemzők
hardveres kalibrációja



Digital Uniformity Equalizer (homoge-
nitás korrekció)



Érzékelők Háttérvilágítás-érzékelő, Környezetifény-érzékelő

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

Beállítási lehetőségek Fényerő, Gamma, Színtelítettség, Színhőmérséklet/
Fehérpont, Felbontás, DICOM színárnyalati görbe, OSD
nyelv, Méretezés

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x D-sub

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2.0

USB upstream csatlakozó 1 x B típusú

Videojel DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog

Elektromos adatok
Frequency Digital: 31-64 kHz/59-61 Hz; Analog: 24,8-80 kHz/50-

75 Hz

Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 15

Maximum Power Consumption [Watt] 28

Power Save Mode [Watt] 0,6

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

Méret & Súly
Méretek [mm] 405 x 406,5-506,5 x 205

Súly [in kilograms] 6

Súly állvány nélkül [in kilograms] 4,2

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Forgathatóság 35 °

Dönthetőség előre/hátra 0 ° / 30 °

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)



Height adjustment range [mm] 100

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE (Medical Device), EN 60601-1, ANSI/AAMI

ES60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-
B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS,
WEEE, CCC, EAC

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

RadiCS LE

Additional supply Tápkábel, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, USB 2.0
kábel, EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF
kézikönyvet is)

Accessories RadiCS (A RadiCS szoftver számos vizsgálati és automa-
tikus kiigazítási lehetőség biztosításával segíti elő a Radi-
Force képernyőkön keresztüli állandó és következetes mi-
nőségű képmegjelenítést.), RadiNET Pro (EIZO szoftver
nagyobb intézmények hálózatalapú minőségirányításához
monitor-távvezérlési funkcióval.)

Ajánlott grafikus kártya MED-XN51LP, RadiNET Pro

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
21.05.2023
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Műszaki adatok
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https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/radiforce/MX194_03V27288A1.pdf

