
MX315W
Ön előnyei

Kivételes minőségű színes monitor 4K felbontással és 31,1 hü-
velykes képátlóval. A 4096 x 2160 képpontos felbontásnak kö-
szönhetően minden képrészlet tűéles, míg a páratlan színtiszta-
ság és fényerő kiváló választássá teszi az MX315W monitort.
Ezekről a Digital Uniformity Equalizer rendszer gondoskodik. En-
nek köszönhetően a röntgenfelvételek szurke- és egyéb színár-
nyalatai az MX315W képernyőjének bármelyik részén tökéle-
tesen azonos módon jelennek meg. A gyárilag beprogramozott
DICOM-beállítások kifogástalan szürkeárnyalat-megjelenítést
garantálnak. A környezeti megvilágítást és a kalibrációs értéke-
ket mérő érzékelők szintén az MX315W felszereltségéhez tar-
toznak. A MX315W monitort mérete és képminősége miatt min-
denekelőtt rétegfelvételek és 3D képek kiértékeléséhez ajánljuk.

 4K felbontású színes képernyő megbízhatóan magas
és tartósan stabil fényerővel

 DICOM-karakterisztikák szerinti szürkeárnyalat meg-
jelenítés

 Beépített érzékelő a fehérpont és a színárnyalat karak-
terisztikák automatikus és pontos kalibrálásához

 Automatikusan szabályozott fényerősség-eloszlás
(Digital Uniformity Equalizer technológia)

 Előkészítve a DIN 6868-157 és a QS-RL szabvány
szerinti ingadozási és állandósági mérésekre

 Jelenlét érzékelő, mely a képernyőt a felhasználó
jelenléte szerint ki- és bekapcsolja

 Ergonomikus és esztétikus megjelenés

 Kompakt méretek, keskeny káva és beépített tápegy-
ség
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Kimagasló képminőség a legfinomabb részletekért
A 8 Megapixeles (színes) me-
gapixeles felbontásnak, a
1300:1 kontrasztaránynak és
az akár 450 cd/m2 értékű
stabil fényerőnek köszönhe-
tően a monitor rendkívüli kép-
minőséggel rendelkezik. Még

a legfinomabb részletek is differenciáltan jelennek meg, függetle-
nül attól melyik látószögből nézi a monitort. Ez nagyon előnyös
lehet akkor, ha több orvos is figyeli a képernyőt.

A képminőség következetes fenntartása

Az állandó képminőség fenntartására tervezett, opcionális EIZO
RadiCS szoftver lehetővé teszi a monitorok átfogó karbantartá-
sát és felügyeletét, mely a kalibrálástól kezdve az ingadozási és
állandósági mérésen át egészen az archiválásig minden terüle-
ten használható. Dolgozzon egyszerre több monitoron is a Ra-
diNET Pro szoftver használatával. Ezen a rendszeren keresztül
központilag vezérelheti minden monitor kalibrálását, és az előz-
ményeket is ellenőrizheti. Így jelentős időt takaríthat meg, és a
teljes intézményben egységesen magas képminőséget biztosít-
hat. Az alapváltozatú RadiCS LE szoftver a RadiForce GX, RX és
MX/MS modellek alapfelszereltségéhez tartozik.

Tudjon meg többet a RadiCS felhasználási kategóriákról

Tudjon meg többet a (tartozékként kínált) RadiCS LE szoftverről

Tudjon meg többet a (külön megvásárolható) RadiCS szoftverről

Tudjon meg többet a (külön megvásárolható) RadiNet Pro szoft-
verről

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

Elmosódottság-csökkentő

A nagy fényerőt nyújtó LCD panelek általában elmosódott for-
mában adják vissza az egyébként jóval élesebb módon is meg-
jeleníthető felvételeket. Az EIZO elmosódottság-csökkentő funk-
cióval gondoskodik ennek kiküszöböléséről. Így a kristálytiszta
megjelenítés során a körvonalak legapróbb részletei sem vesz-
nek el.

Állandó képminőség a beépített előlapi érzékelőknek
köszönhetően

A keretbe épített előlapi érzékelő (IFS) biztosítja a fehérpont és a
színárnyalat karakterisztika pontos kalibrálását. Méri a fényerőt
és szürkeárnyalatot, és a DICOM szabvány alapján önállóan
kalibrálja a monitort. Az érzékelő automatikusan működik, anél-
kül, hogy közben korlátozná a monitor látóterét. Ezáltal karban-
tartási költséget és időt takaríthat meg, és nyugodtan hagyatkoz-
hat a mindig állandó képminőségre.

IFS nélkül IFS-vel

Jellemzők
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https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radics/a-radics-alkalmazasi-osztalyai/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radics-le/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radics/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radinet-pro/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radinet-pro/


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

Point-and-Focus funkció: a kielemezni kívánt képrészlet
kijelölése

A Point-and-Focus funkcióval gyorsan és egyszerűen, az egér
vagy a billentyűzet használatával jelölheti ki a megtekinteni kí-
vánt képterületet. A fényerő és a szürkeérték megfelelő beállítá-
sával a kívánt képrészletek kiemelése érdekében elsötétíthetők a
szomszédos területek.

Hide-and-Seek funkció: gyorsan hozzáférhető informá-
ciók

A Hide-and-Seek funkció legfőbb előnye, hogy nem szükséges
további monitor az orvosi jelentések megjelenítéséhez, valamint
a betegnyilvántartások és egyéb információk gyors és hatékony

eléréséhez. Ha az egérmutatót a képernyő szélére vagy attól
távolabbra mozgatja, egy Kép a képben ablakon keresztül
jelenítheti meg és rejtheti el a szükséges információkat.

Switch-and-Go funkció: két rendszer egyetlen billentyűze-
ten és egéren keresztüli használata

A két számítógépes rendszert alkalmazó diagnosztikai munka-
állomásoknál dolgozók a Switch-and-Go funkciónak köszönhe-
tően mindössze egyetlen billentyűzet és egér használatával vált-
hatnak át a két eszköz között. A két rendszer közötti átváltáshoz
mindössze csak át kell húznia az egérmutatót az egyik képernyő-
ről a másikra, és vissza. Ez nem csak a munkavégzés hatékony-
ságát fokozza, de a munkaállomás is áttekinthetőbbé válik.

FDA engedély

A kijelző az FDA-510 (k) engedéllyel rendelkezik az általános
radiográfia számára, de nem támogatja a mammográfiai képek
diagnosztikai megjelenítését.

Jellemzők

8MP Medical-Display

3



Stabil képminőség a DIN-megfelelőségnek köszönhetően

A megjelenítési tulajdonságok, különösen a fényerő és a kont-
raszt, lehetővé teszik az I-VIII-ig terjedő RadiCS alkalmazási
osztály szerinti, a DIN 6868-157 szabványnak megfelelő kép-
megjelenítő rendszerek telepítését. A DICOM®-GSDF görbét
már a gyártás során pontosan beállítják. Mindez azt jelenti,
hogy a szürkeárnyalatok állandóak és stabilak, mely elengedhe-
tetlen a diagnózis felállításhoz.

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.

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.

Kényelmes többképernyős felhasználás

A jelek továbbítására szolgáló be- és kimeneteknek, valamint a
DisplayPort interfésznek köszönhetően akár több RadiForce mo-

nitor is egymáshoz csatlakoztatható. A többképernyős felhaszná-
lás így egyszerűen, összetett kábelcsatlakozások nélkül valósít-
ható meg.

Kapcsolódás két számítógéphez

A DisplayPort és a DVI-D bemenet két képforrás csatlakoztatását
is lehetővé teszi. Ily módon akár két számítógépet is csatlakoz-
tathat egyszerre. Az átkapcsolás történhet automatikusan vagy –
kívánságra – kézzel is.

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.

Kétképernyős megoldás egy monitorral

A kép és kép funkcióval két különböző bemeneti jelforrás képét
jelenítheti meg egyetlen monitoron. A zavaró keret nélküli, széles
formátumú kép egyszerű és rugalmas használatot tesz lehetővé.

Jellemzők
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Pontos diagnózis felállításához: EIZO MED-XN72 típusú
grafikus kártya

Az EIZO MED-XN72 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-XN72 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.

Szemkímélő komfortlámpa az EIZO-tól

Az EIZO teljesen új, felhasználóbarát komfortlámpája sötét
helyiségben dolgozó radiológusok számára. A monitor mögötti
lágy háttérvilágítás csökkenti a szem fáradását, mely akkor
alakul ki, ha gyakran kell a tekintetet a fényes képernyő és a
sötétben lévő tárgyak között váltogatni.

Tovább a RadiLight termékoldara

Jellemzők
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https://www.eizo.hu/kiegeszito-tartozekok/med-xn72/
https://www.eizo.hu/kiegeszito-tartozekok/radilight/


Általános tudnivalók
Termékszám MX315W

Burkolatszín Kétszínű, Fekete-fehér

Felhasználási terület Gyógyászat

Termékcsalád RadiForce

Kijelző
Képátló [col] 31,1

Képátló [cm] 79

Képarány 17:9

Látható felület (szélesség x magasság) 697,9 x 368

Felbontás megapixelben 8 Megapixeles (színes)

Ideális/ajánlott felbontás 4096 x 2160 (4K)

Képpont távolság [mm] 0,1704 x 0,1704

Paneltechnológia IPS

Max. látószög (vízszintes) 178 °

Max. látószög (függőleges) 178 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

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

Színskála/keresőtábla 543 milliárd színárnyalat / 13 bit

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 450

Max. sötétkamrás kontraszt 1300:1

Reakció idő fekete-fehérfekete váltás
(jellemző) [ms]

20

Háttérvilágítás LED

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

Custom

DICOM színárnyalat karakterisztika

RadiCS alkalmazás osztályok II, III, IV, V, VI, VIII

A fényerő és a fényerősségi jellemzők
hardveres kalibrációja



Digital Uniformity Equalizer (homoge-
nitás korrekció)



Érzékelők Környezetifény-érzékelő, Beépített fényerő-érzékelő,
Háttérvilágítás-érzékelő, Jelenlét érzékelő

Input signal identification

Kép és kép

Kép és Kép

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

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek 2x DisplayPort, DVI-D

Jelkimenetek/Láncba kapcsolási
funkció

1x DisplayPort 1.2

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2.0

USB upstream csatlakozó 2 x B típusú

USB downstream csatlakozó 2 x típusú A

Videojel DisplayPort, DVI dual link (TMDS)

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 67

Maximum Power Consumption [Watt] 125

Power Save Mode [Watt] 1,6

Power consumption off [Watt] 0

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

Méret & Súly
Súly [in kilograms] 11,7

Súly állvány nélkül [in kilograms] 7,5

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Forgathatóság 70 °

Dönthetőség előre/hátra 5 ° / 30 °

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 DVI-D - DVI-D, 2x jelkábel DisplayPort -
DisplayPort, rövid 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.), RadiLight (Komfortlámpa
röntgenfelvételek megtekintéséhez)

Ajánlott grafikus kártya MED-XN72

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

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2023 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.
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