


VÍTEJTE na SVÉM 
NOVÉM PRACOVIŠTI.

JAKÉ KROKY VAŠE SPOLEČNOST UČINILA 
V RÁMCI PROMĚNY NA PRACOVIŠTĚ 

BUDOUCNOSTI?
38,4 %
44,2 %

11,0 %
6,5 %

Nejlepší práci můžete odvést jen s těmi nejlepšími nástroji. Ve 
společnosti EIZO věříme, že stejná pravidla ctíte i vy. Naše mo‑
nitory poskytují vše, co potřebujete pro práci. Ať už doma, nebo 
v kanceláři.

Digitalizace se stává všudypřítomnou a s tím se 

pojí také rostoucí počet pracovních stanic ve 

firmách. A ruku v ruce s jejich počtem rostou 

také nároky, které na ně uživatelé kladou. 

V naší společnosti tvrdě pracujeme na tom, 

abychom tyto nároky nejen splnili, ale také 

překonali.

Nabízíme ideální řešení pro každé pracoviště, 

ať už se jedná o čistě kancelářské využití, účet‑

nictví, úpravu fotografií nebo rýsování v ná‑

strojích CAD, v podobě produktové řady 

FlexScan, středobodu nabídky společnosti 

EIZO. Dobře si uvědomujeme, co očekáváte 

od monitoru EIZO – nejlepší obrazovou kvalitu 

na trhu, dokonalou ergonomii a prvotřídní 

funkční výbavu. A vaše očekávání jsou roz‑

hodně na místě. Koneckonců, vy osobně ze 

sebe každý den vydáváte maximum. Přesně 

proto si zasloužíte parťáka, který bude špičkou 

ve svém oboru. Parťáka, který diktuje standar‑

dy, a který na sebe klade stejně vysoké nároky 

jako vy. Parťáka, který ví nejlépe, co je pro 

vaši práci nejdůležitější, a to až do posledního 

detailu.

Naše společnost uvádí na trh řešení, která jsou 

nejen nejvýkonnější, ale také nejkvalitnější. 

Proto na monitory FlexScan standardně posky‑

tujeme pětiletou záruku.

A proto vám můžeme nabídnout jednoduše 

znějící, ovšem závazný slib –

budete pracovat s těmi nejlepšími. S monitory 
EIZO.

Poměrně velký počet / citelné změny

Jsme v rané fázi, ale pracujeme na tom

Netýká se nás to

Nevím

*Computerwoche, ChannelPartner, CIO a TecChannel. „Jaké kroky vaše společnost učinila v rámci proměny na pracoviště budoucnosti ve srovnání s ostatními firmami ve vašem okolí?“ Statista, de.statista.
com/statistik/daten/studie/910623/umfrage/future ‑workplace ‑selbsteinschaetzung ‑von ‑unternehmen ‑zum ‑stand ‑der ‑entwicklung/, přečteno 5. června 2019 [v němčině]
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NÁDHERNÝ POHLED.
 ZASLOUŽÍTE SI HO.

Monitory FlexScan nabízí mnoho vlastností, díky kterým vystu‑
pují z řady. Ale tou na první pohled patrnou je špičková obrazo‑
vá kvalita.

Ve společnosti EIZO se řídíme jednoduchým 

mottem – nic není tak dobré, aby to nešlo ještě 

zlepšit. To samozřejmě platí také pro obrazo‑

vou kvalitu. Protože jsme hybnou silou inovací 

a jakostních standardů ve zobrazovacím prů‑

myslu, neustále se snažíme zlepšovat i to, co se 

jeví jako dokonalé.

Máme zcela pod kontrolou vývoj a výrobní 

proces každého monitoru, takže můžeme ručit 

za to, že nic nebude ponecháno náhodě. To 

znamená, že naprosto každý prvek našich 

monitorů si vyrábíme sami – samozřejmě s po‑

užitím těch nejlepších materiálů u každé důle‑

žité součástky. Téměř každou součást všech 

monitorů navíc před sestavením a dodávkou 

pečlivě testujeme a precizně seřizujeme. Dělá‑

me to proto, abychom již tak perfektní kvalitu 

obrazu ještě vylepšili. Proto, protože naše vý‑

robky navrhujeme pouze s jediným cílem – 

abyste s nimi byli spokojeni.
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PRŮMYSLOVÉ STANDARDY 
NESPLŇUJEME.

VYTVÁŘÍME JE. Prvotřídní technologie pro 
nejlepší možný obraz.

4 K rozlišení pro maximální obrazovou 
kvalitu

Monitor 4 K UHD od společnosti EIZO je 
zkrátka nekompromisním doplňkem do každé 
kanceláře díky výjimečné kvalitě obrazu s na‑
tivním rozlišením 3840 × 2160 pixelů. Výsled‑
ná ostrost obrazu umožňuje zobrazení textů 
nebo grafiky s nevídanou jasností a přesností.

Důkladné testování a optimalizace během 
výroby pro zajištění bezkonkurenční obra‑
zové kvality

Věřte, že váš nový monitor EIZO má po vyba‑
lení z krabice už něco za sebou. To proto, že 
dostat se na váš stůl dovolíme jen těm monito‑
rům, které prošly mimořádně náročným a dů‑
kladným testováním. Díky tomu se můžete spo‑
lehnout, že teplota barev, gama křivka, 
vyvážení bílé a jas vašeho monitoru byly pečli‑
vě změřeny a kalibrovány. Kromě automatizo‑
vaných testů každý monitor prohlédnou zkuše‑
né a trénované oči specialistů EIZO. Každý 
nový monitor, který vyrobíme, navíc před za‑
hájením masové produkce podrobíme simulaci 
tisíců hodin aktivního používání, abychom 
mohli garantovat mimořádnou životnost a ob‑
razovou kvalitu, kterou od monitorů EIZO prá‑
vem očekáváte.

Široký pozorovací úhel díky panelu IPS

Excelentní pozorovací úhel panelů IPS zaruču‑
je, že nezpozorujete prakticky žádné odchylky 
jasu, barevného podání, ostrosti a kontrastu, 
nezávisle na tom, z jakého úhlu se na obra‑
zovku budete dívat. Barvy a kontrast jsou po 
celé ploše obrazovky stejné, i v rozích.

Zobrazení s 10bitovou tabulkou LUT

Typické zobrazení monitorů s 8bitovými tabulkami LUT

10bitová tabulka LUT pro precizní kontrolu 
nad obrazem

Obraz může být dokonalý pouze tehdy, pokud 
jsou dokonale věrné také barvy. Proto kance‑
lářské monitory EIZO mají ve standardní výba‑
vě 10bitovou převodní tabulku LUT, která 
umožňuje mnohonásobně přesnější reprodukci 
barevné informace než běžné, 8bitové tabulky 
LUT. Uvidíte ty nejjemnější barevné přechody 
a budete mít možnost přizpůsobit zobrazení 
monitoru zcela podle svých potřeb. Můžete 
například nastavit vyvážení bílé v rozsahu od 
4000 K do 10 000 K v krocích po 500 K – 
bez jakýchkoliv ztrát.

Zobrazovací procesor (ASIC)

Co se týče zobrazovacích procesorů, spoléhá‑
me se na své vlastní know ‑how. Na základě 
mnoha let zkušeností vyvíjíme své vlastní zob‑
razovací procesory (ASIC), které zajišťují, že 
z našich prvotřídních LCD panelů dostaneme 
opravdu maximum.
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Naše monitory FlexScan zajišťují, že pracovní stanice jsou ergo‑
nomičtější. A práce vám nebude připadat jako práce.

Našim cílem je vyvíjet flexibilní monitory, které 

splňují všechny požadavky kladené na moder‑

ní kancelář. Digitální transformace naší práce 

je koneckonců v plném proudu a čím dál tím 

více lidí tráví většinu svého pracovního dne 

před obrazovkou, což může mít negativní do‑

pad na zdraví. Mnoho lidí, kteří pracují s počí‑

tačem, trpí na bolesti zad a krční páteře, 

a značné množství si stěžuje i na zrakové potí‑

že.

Společnost EIZO našla řešení těchto problémů. 

Naše inovativní monitory řeší nejen nepřiroze‑

nou zátěž pro oči a páteř, ale také individuální 

požadavky uživatelů. Monitory EIZO lze na‑

příklad naklonit a natočit do libovolné polohy, 

která bude uživateli a jeho poloze připadat 

vhodná. Jejich součástí je rovněž několik ergo‑

nomických vlastností snižujících zátěž pro oči 

a tudíž zvyšujících soustředění.

Jsme přesvědčeni, že monitor by se měl při‑

způsobit uživateli – ne naopak.

Flexibilní stojan – udělejte si pohodlí

Stojan monitorů FlexScan umožňuje polohování pro dokonalou 
ergonomii při práci. Obrazovku můžete naklonit o 5° dopředu 
či 35° dozadu, otáčet ji a zvyšovat nebo snižovat, a to až na 
úroveň základny stojanu. V závislosti na modelu můžete panel 
otočit o 90° do formátu na výšku a upravovat jeho vertikální 
polohu v rozsahu až 182 mm.

90° – jednostranné natáčení 

u monitorů řady Slim

Otáčení v rozsahu 344°

± 90° – oboustranné natáčení s rozsahem 

±90° u monitorů řady Ultra ‑slim

Výška nastavitelná 

až na 182 mm

Naklápění ‑5° až +35°

ZMĚŇTE SVŮJ 
POHLED
NA SVĚT.
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ZDRAVÉ OČI 
JAKO    STANDARD, 
NE PŘEDNOST.

Monitory EIZO obsahují inteligentní funk‑
ce, které zajistí dokonalý obraz – a do‑
konalý zrak.

Auto EcoView: naše monitory skrývají více, než je na první pohled patrné

Váš monitor budete mít neustále na dohled. 
A kromě toho bude jeho obraz dokonale při‑
způsoben pro vaše oči. Součástí všech monito‑
rů EIZO FlexScan je funkce Auto EcoView, kte‑
rá neustále monitoruje změny okolního 
osvětlení a následně automaticky optimalizuje 
jas obrazovky tak, aby respektoval měnící se 
světelné podmínky během dne. Toto opatření 
zabrání tomu, aby vás monitor ve tmě oslepo‑
val, a současně zajistí dostatečný jas i v tom 
nejsvětlejším prostředí. Monitory řady Ultra‑
‑slim a monitory se 4 K rozlišením navíc obsa‑
hují jedinečný, dvoubodový ovládací panel, 

který umožňuje nastavení prahových hodnot 
minimálního a maximální jasu, mezi kterými 
bude monitor automaticky jas regulovat.

Nezáleží na tom, jestli je den nebo noc, světlo 
nebo tma. Senzor monitoru automaticky iden‑
tifikuje, při jaké úrovni okolního světla prová‑
díte nastavení jasu. Jakmile se úroveň okolního 
světla poté změní, použije se provedená změ‑
na nastavení jako základ pro automatickou 
úpravu jasu. Tato funkce je mimořádně intuitiv‑
ní a běží na pozadí, takže si ji ani nevšimnete.

Automatický barevný režim: optimální ob‑
raz stisknutím tlačítka

Automatický barevný režim vám umožní přiřa‑
dit určitý režim zobrazení konkrétním aplika‑
cím. Jakmile danou aplikaci otevřete, režim 
zobrazení obrazovky se automaticky přepne. 
Nezávisle na tom, zda budete zrovna 
brouzdat na internetu, připravovat prezentaci 
nebo psát dlouhý dokument, automatický ba‑
revný režim zajistí, že zobrazení bude doko‑
nale odpovídat úloze. Režim Papír: nejlepší nastavení pro práci

Režim Papír optimalizuje jas, kontrast a teplotu 
barev obrazovky tak, že si budete připadat, 
jako byste před sebou měli vytištěný papír. 
V tomto režimu je rovněž snížená intenzita 
modrého světla, což výrazně snižuje zátěž pro 
oči, a to především v situacích, kdy neustále 
přecházíte mezi čtením z papíru a pozorová‑
ním obrazovky.

Hybridní řízení pro obraz bez poblikávání 
a odlesků

Běžně používané metody řízení podsvícení 
mohou způsobovat nepříjemné blikání obra‑
zovky. Modely EcoView těží z hybridní tech‑
nologie vyvinuté společností EIZO, která oproti 
monitorům ostatních výrobců výrazně snižuje 
nebo zcela eliminuje kmitání podsvětlovacího 
systému (mihotání obrazu zejména při nízkých 
úrovních jasu). Díky této technologii je nyní 
možné snížit jas na úroveň nižší než 1 %, což 
je praktické především pro práci ve špatně 
osvětlených místnostech.
Údaje se mohou v závislosti na modelu mírně lišit.

Antireflexní povrchová vrstva: lepší sou‑
středění díky méně odrazům

Všechny monitory EIZO jsou vybaveny antire‑
flexní povrchovou vrstvou, která výrazně redu‑
kuje rušivé odrazy okolního světla. Budete se 
tak moci plně soustředit na svou práci bez 
toho, aniž byste se museli nepřirozeně natáčet. 
Vaše krční páteř a zádové svalstvo vám podě‑
kují.
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PRVNÍ TŘÍDA. BEZ 
KONEČNÉ STANICE.
SPOLEČNOST EIZO MĚNÍ VÝZNAM ŽIVOTNOSTI.

Monitory EIZO představují výhodnou investici, a to rovnou několika způsoby.

Pod pojmem „kvalita“ si představujeme především dlouhou ži‑

votnost, která přinese nejen nákladovou efektivitu, ale také 

ochranu životního prostředí. Proč? Věc, která dlouho vydrží, ne‑

potřebuje být tak rychle nahrazena novou, což šetří materiál 

a tím pádem i další přírodní zdroje. Proto představuje 

investice do kvality opravdu skvělé rozhodnutí – nejen pro vás, 

ale také pro životní prostředí.

O kvalitě našich monitorů jsme tak silně přesvědčeni, že nejlepší 

kvalitu nejen slibujeme – zaručujeme ji. Důkazem je pětiletá zá‑

ruční lhůta, která zcela eliminuje následné náklady, které by 

nebýt naší záruky vznikly kvůli opravám, prostojům nebo po‑

platkům za půjčení náhradního vybavení. Naše pětiletá záruka 

rovněž garantuje, že se vám vaše investice vyplatí i do budouc‑

na. Víme přesně, co naše monitory dokáží, a chceme, aby to 

uměly dlouho. Aby se nám to podařilo, potřebujeme zajistit, aby 

každá jejich součást byla tím nejlepším, co lze na trhu najít. Pro‑

to naše produkty neustále optimalizujeme a zcela se vyhýbáme 

outsourcingu klíčových součástí monitorů. O ty se spolehlivě po‑

starají naše vysoce moderní výrobní procesy.

Výsledkem jsou monitory, které splňují požadavky těch nejná‑

ročnějších uživatelů a nabízí dlouhou životnost, zatímco mnoho 

senzorů a dalších sofistikovaných funkcí zajišťuje, že spotřeba 

elektrické energie je mimořádně nízká. Tím se vracíme zpět 

k ochraně životního prostředí – a samozřejmě také nákladové 

efektivitě.
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PEČUJTE PŘI 
SVÉ    PRÁCI    O    ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ.

AŤ    ŽIJE 
VÁŠ MONITOR.

Když jste v kanceláři, neplýtváte časem. 
Neplýtvejte ani kilowatthodinami.

Proč ty nejpřísnější jakostní standardy nejen 
splňujeme, ale také mnohonásobně převyšujeme.

EcoView Optimizer: ušetří až 30 % pro‑
vozních nákladů

Funkce EcoView Optimizer umí rozpoznat ob‑
sah na obrazovce a automaticky regulovat 
podsvícení bez toho, aniž byste to poznali na 
kvalitě zobrazení. Toto opatření značně snižuje 
spotřebu elektrické energie.
Neplatí pro modely EV2730Q a S1934.

Pětiletá záruka. Bez starostí.

Soustavný výzkum, neustálý vývoj a důkladná 
kontrola kvality umožňují společnosti EIZO po‑
skytovat na všechny modely z řady FlexScan 
pětiletou záruku, což je až o tři roky více, než 
kolik činí standardní záruční lhůta. Pro uživate‑
le to znamená tu nejjistější investici a nízké 
TCO (total cost of ownership – celkové nákla‑
dy na vlastnictví). Ačkoliv je pořizovací cena 
monitoru EIZO vyšší, celková investice a ná‑
klady na údržbu jsou ve srovnání s ostatními 
monitory nižší, a to především kvůli výrazně 
delší životnosti a pětileté záruční lhůtě, která 
zcela eliminuje veškeré náklady na případné 
opravy během prvních pěti let.

Kontrola kvality

U všech našich monitorů se ujišťujeme o jejich 
odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, 
o tom, že nevyzařují žádné rušivé signály 
a splňují mezinárodně platná pravidla a stan‑
dardy, v našich speciálních měřicích laborato‑
řích. Během testů životnosti pravidelně kontro‑
lujeme obrazovou kvalitu našich monitorů tím, 
že je necháme zapnuté po několik tisíc hodin.

Výzkum a vývoj

Naše jedinečné oddělení výzkumu a vývoje 
nám umožňuje vyvíjet revoluční 
technologie a integrovat je do našich monitorů.

Výroba

Všechny monitory v naší nabídce si vyrábíme 
sami pomocí těch nejmodernějších výrobních 
metod a precizního řemeslného přístupu. Jedi‑
ně tak dokážeme zajistit maximální kvalitu na‑
šich produktů, kterou mají zákazníci spojenou 
se značkou EIZO.Bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí

Většina modelů FlexScan splňuje požadavky 
normy TCO 6.0 a vyhovuje přísným meziná‑
rodním směrnicím o ergonomii a úsporách 
energie EPA Energy Star a TÜV ergonomics.

Nula wattů: absolutní úspora elektrické 
energie

Všechny monitory FlexScan zahrnují mecha‑
nický vypínač, který umožňuje monitor zcela 
vypnout a dosáhnout tak skutečně nulové spo‑
třeby elektrické energie. Spotřeba v pohoto‑
vostním režimu u žádného z modelů však ne‑
překročí 0,5 wattů.

Auto EcoView: více než jen ergonomická 
funkce

Funkce Auto EcoView neustále přizpůsobuje 
jas monitoru okolnímu osvětlení a přináší vám 
úspory až 50 % energie oproti obrazovce pra‑
cující s maximálním jasem.

EcoView Sense: optimalizace spotřeby 
energie

Modely EcoView disponují senzorem přítom‑
nosti uživatele EcoView Sense. Senzor při va‑
šem odchodu automaticky přepne monitor do 
energeticky úsporného režimu a s vaším návra‑
tem obrazovku opět zapne.

Platí pro modely EV2730Q, EV2430 a EV2450.

*Tato služba je k dispozici pouze ve vybraných evrop‑

ských zemích. Pro více informací navštivte místní webové 

stránky společnosti EIZO.
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ČISTÝ 
STŮL:

PRO USPOŘÁDANOU 
KANCELÁŘ I MYŠLENKY.

Sériové zapojení více monitorů

Pro připojení několika monitorů do sestavy mů‑
žete použít konektory USB ‑C nebo Display‑
Port. To znamená, že stačí připojit jeden moni‑
tor k počítači, a k němu připojit ostatní 
monitory v sestavě. Používáte ‑li konektor  
USB ‑C, jsou monitory propojeny přes datové 
kabely USB, což výrazně snižuje počet kabelů 
vycházejících z počítače.

Sériové zapojení přes USB ‑C u modelů EV2795 

a EV2495; sériové zapojení přes DisplayPort u modelu 

EV2457.

Konektor USB ‑C s napájením

Mnoho monitorů řady FlexScan obsahuje ko‑
nektor USB ‑C. Tento moderní konektor umož‑
ňuje přenos video nebo audio signálů a po‑
skytovat napájení připojenému notebooku 
nebo mobilnímu telefonu současně, pomocí je‑
diného kabelu. A další plus: Napájení konek‑
toru USB ‑C zajišťuje samotný monitor, takže 
nepotřebujete další AC adaptér.

Platí pro modely EV3285, EV2795, EV2785 a EV2495.

USB ‑C dokování

Ještě méně kabelů, ještě více svobody. Někte‑
ré modely vybavené konektorem USB ‑C mají 
dokonce rozhraní LAN, jehož prostřednictvím 
dokáží směrovat síťové připojení k připojené‑
mu počítači. To umožňuje monitoru fungovat 
jako dokovací stanice se všemi funkcemi, které 
jsou s tím spojeny. Pro přenos zvuku, videa, 
dat, signálů LAN a jakýchkoli dalších připoje‑
ných monitorů tak stačí použít jediný kabel, 
který zároveň poskytuje i napájení.

LAN rozhraní u modelů EV2795 a EV2495.

Přepínač KVM: dva počítače, jeden uživa‑
tel

Díky dvěma vstupním portům USB, které jsou 
k dispozici na několika monitorech, jsou tyto 
monitory vybaveny vestavěným přepínačem 
KVM (klávesnice, video a myš) a lze je použít 
jako přepínač klávesnice/myši. To například 
umožňuje soukromému a firemnímu počítači 
sdílet monitor a být ovládán jedinou klávesnicí 
a myší při práci z domova. Je dokonce možné 
použít i jiné monitory v sestavě. Stručně řeče‑
no, přepínač KVM zajišťuje nepřerušovanou 
práci a vytváří uklizené pracovní místo.

Platí pro modely EV2795 a EV2495.Jak vytvořit čisté, moderní pracoviště, které nabízí zvýšenou 
flexibilitu

Moderní pracoviště je nyní uklizenější a co je 

nejdůležitější, nabízí větší flexibilitu než kdy 

dříve. Zaměstnanci již nepotřebují své vlastní 

pracovní místo. Pracovní stanice jsou nyní stále 

častěji sdíleny více lidmi, kteří mění pracovní 

stoly ze dne na den. Čím dál tím větší roli 

v moderních společnostech hraje také práce 

z domova. Proto je pro uživatele důležitější 

než kdy jindy, aby byli flexibilní a měli vždy 

snadný a pohodlný přístup k celé IT infrastruk‑

tuře. A monitory EIZO přináší výsledky v obou 

případech. Ať už jde o dokovací stanice, více‑

obrazovková řešení, přepínače KVM, držáky 

pro tenké klienty nebo praktické vedení kabe‑

lů, naše produkty pomáhají zajistit rychlé 

a snadné nastavení pracovní stanice, bez 

ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Napájení monitoru
Kabel USB ‑C

Bez funkce sériového zapojení

S funkcí sériového zapojení
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Všechno, co potřebujete – zevnitř i na‑
venek. Monitory FlexScan byly precizně 
navrženy do posledního detailu.

Aplikace Screen InStyle pro snadné řízení 
spotřeby energie, barev, jasu a ostatních 
nastavení jednoho nebo více monitorů

EIZO Monitor Configurator pro celosíťová 
nastavení.

Vedení kabelů

Držák kabelů, svorka nebo speciální kryt (v závislosti na mode‑
lu) zajišťuje, že váš pracovní stůl bude čistý a udržovaný.

Správa napájení u více monitorů

Vypínačem na jednom monitoru se automaticky zapnou nebo 
vypnou všechny připojené obrazovky. Šetření energií je proto 
jednoduché. U monitorů se senzorem přítomnosti přejdou při va‑
šem odchodu všechny monitory do pohotovostního režimu.

Volba vstupního signálu a barevného režimu pomocí klá‑
vesové zkratky

Další praktickou funkcí je výběr vstupního signálu pomocí kláve‑
sové zkratky, pokud je k jednomu monitoru připojeno několik 
počítačů. To umožňuje uživatelům pracovat současně s note‑
bookem a PC na jednom monitoru a snadno přepínat z jednoho 
na druhý. V závislosti na monitoru to platí také pro režimy 
Picture ‑by ‑Picture nebo Picture ‑in ‑Picture. Barevný režim lze také 
rychle změnit pomocí klávesové zkratky nebo kombinací kláves.

Synchronizace nastavení obrazovky

Každé nastavení barevného režimu a barevné teploty nebo au‑
tomatické přizpůsobení jasu jednoho monitoru se přenese na 
všechny ostatní připojené obrazovky. To šetří čas při nastavová‑
ní a zajišťuje konzistentní podání barev na různých monitorech.

Méně modrého světla

Program Screen InStyle zahrnuje funkci „Cirkadiánní stmívání“ 
snižující barevnou teplotu monitoru v průběhu dne. Jelikož změ‑
ny nastávají ve třicetiminutových intervalech, nejsou pro uživate‑
le postřehnutelné ani rušivé.

Tento program umožňuje systémovým administrátorům vytvářet 
jednotné konfigurace monitorů a rozesílat je prostřednictvím 
USB připojení. Za tím účelem lze uložit nastavení monitoru do 
souboru XML a přes síť jej rozeslat klientům pro použití v dalších 
připojených monitorech.

Nástroj EIZO Monitor Configurator je k dispozici pro monitory řady Ultra ‑slim 

a modely EV3285 a EV2785.

Rozhraní pro administrátory

Serverová aplikace Screen InStyle Server umožňuje efektivní 
správu majetku. Administrátoři si mohou zobrazit mimo jiné po‑
čet, modely, výrobní čísla nebo provozní stav všech monitorů při‑
pojených do sítě. Takto lze například naplánovat, kdy bude nut‑
né monitory z důvodu celkové provozní doby nahradit. Kromě 
toho jsou k dispozici i údaje o operačním systému, uživatelském 
jménu nebo IP adrese počítačů. Informace o monitorech a počí‑
tačích lze exportovat do Excelu a přenášet do dalšího administ‑
račního softwaru.

Aplikace Screen InStyle je k dispozici pro monitory řady Ultra ‑slim a modely 

EV3285 a EV2785.

Automatický barevný režim

Automatická volba barevného režimu umožňuje přiřadit jednotli‑
vým aplikacím konkrétní zobrazovací režim. Jakmile aplikaci 
spustíte, obrazovka se samočinně přepne do stanoveného reži‑
mu.

Barevný kufřík: mějte svá individuální nastavení všude 
u sebe

Stačí připojit notebook nebo tablet k modernímu monitoru EIZO 
a budete mít svá osobní nastavení zobrazení vždy k dispozici. 
Nastavení lze snadno a automaticky importovat, jakmile připojí‑

Konektory pro přenos dat*

Každý model je vybaven USB rozbočovačem s jedním, dvěma 
nebo třemi výstupními porty pro periferní USB zařízení.

Držák pro Intel PC typu NUC (popř. „tenké“ klienty)

Pro některé monitory EcoView je k dispozici, formou volitelného 
příslušenství, speciální držák pro tenké klienty. Snadno se při‑
pevní ke stojanu monitoru a umožňuje použití s tenkými klienty 
s držáky podle standardu VESA.

Zvukový výstup*

Reproduktory jsou integrovány do rámečku monitoru a jsou zce‑
la zapuštěné na úrovni obrazovky. Příjemným doplňkem je ve‑
stavěný konektor na sluchátka.

Přepravní rukojeť*

Přepravní rukojeť zakomponovaná do zadní stěny monitoru 
usnadňuje manipulaci s monitorem při vybalování, nastavování 
či přemísťování z jednoho místa na druhé.

* Vybavení se liší v závislosti na řadě monitorů a na kon‑

krétním modelu. Bližší informace si prosím vyhledejte 

v tabulkách od strany 22 dále.

Signálové konektory*

Na zadní straně krytu jsou umístěné vstupy DisplayPort, HDMI, 
DVI ‑D, D ‑Sub a USB ‑C a různé konektory pro digitální i analo‑
gové signály.

DisplayPort DVI ‑D D ‑SubHDMI USB ‑C

USB ‑B, vstupní USB ‑A, výstupníUSB ‑C, vstupní

Vstup 
audio

Sluchátka

Ochrana kabelů

te notebook pomocí kabelu USB ‑C k monitoru s podporou 
Screen InStyle. To vede ke zvýšení komfortu a efektivity práce 
v kancelářích, které využívají hot desking, nebo ve vaší domácí 
kanceláři.

PŮSOBIVÉ FUNKCE.
VYŠŠÍ KOMFORT.

INTELIGENTNÍ SOFTWARE 
ZAJIŠŤUJÍCÍ    OPTIMÁLNÍ    PRACOVNÍ 
PODMÍNKY.
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MONITORY 
4 K UHD

ŘADA 
ULTRA -SLIM

ŘADA 
SLIM

VELIKOST 
OBRAZOVKY
ROZLIŠENÍ

PANEL

MAX. JAS

SIGNÁLOVÉ 
VSTUPY

USB PORTY

STOJAN

PĚTILETÁ 
ZÁRUKA

Sériové 
zapojení
Lan rozhraní

přepínač kvm

31,5"

Poměr stran 16: 9

27"

Poměr stran 16: 9

27"

Poměr stran 16: 9

27"

Poměr stran 16: 9

24,1"

Poměr stran 16:10

24,1"

Poměr stran 16:10

24,1"

Poměr stran 16:10

23,8"

Poměr stran 16: 9

23,8"

Poměr stran 16: 9

23,8"

Poměr stran 16: 9

22,5"

Poměr stran 16:10

26,5"

Poměr stran 1:1

24,1"

Poměr stran 16:10

21,3"

Poměr stran 4: 3

19"

Poměr stran 5: 4

3840 × 2160 3840 × 2160 2560 × 1440 2560 × 1440 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1200 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1200 1920 × 1920 1920 × 1200 1600 × 1200 1280 × 1024

IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS IPS

350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2 420 cd/m2 250 cd/m2

1 × USB ‑C

1 × DisplayPort

2 ×  HDMI

1 × USB ‑C

1 × DisplayPort

2 ×  HDMI

1× USB ‑C

1× DisplayPort

1× HDMI

2× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI ‑D

1× USB ‑C

1× DisplayPort

1× HDMI

1 × DisplayPort

1 × HDMI

1 × DVI ‑D

1 × DisplayPort

1 × HDMI

1 × DVI ‑D

1 × D ‑Sub

1× DisplayPort

1× HDMI

1× DVI ‑D

1× D ‑Sub

1 × DisplayPort

1 × HDMI

1 × DVI ‑D

1 × D ‑Sub

1 × DisplayPort

1 × HDMI

1 × DVI ‑D

1 × D ‑Sub

1 × DisplayPort

1 × HDMI

1 × D ‑Sub

1 × DisplayPort

1 × DVI ‑D

1 × DisplayPort

1 × DVI ‑D

1 × D ‑Sub

1 × DisplayPort

1 × DVI ‑D

1 × D ‑Sub

1 × DisplayPort

1 × DVI ‑D

1 × D ‑Sub

Vstup: 1×  USB ‑C

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup: 1×  USB ‑C

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup:  1× USB ‑C 
1 ×  USB ‑B

Výstup:  1× USB ‑C 
3 ×  USB ‑A

Vstup: 1×  USB ‑B

Výstup: 4 ×  USB ‑A

Vstup:  1× USB ‑C 
1 ×  USB ‑B

Výstup:  1× USB ‑C 
3 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 4 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup: 1×  USB ‑B

Výstup: 4 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 2 ×  USB ‑A

Vstup:1 ×  USB ‑B

Výstup: 2 ×  USB ‑A
–

– –
Přes výstupní port 
USB ‑C

–
Přes výstupní port 
USB ‑C

Přes výstup Display‑
Port

– – – – – – – – –

– – RJ45 – RJ45 – – – – – – – – – –

– – ◆ – ◆ – – – – – – – – – –

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
148,9 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Výšková nastavitel‑
nost: 117,9 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
177 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
169 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
182 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Výšková nastavitel‑
nost: 156,8 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
158,6 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
140 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
172,7 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
140 mm

Rozsah náklonu: 35° 
dozadu, 5° dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
140 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu, 5° 
dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
101 mm

Rozsah náklonu: 
35° dozadu, 5° 
dopředu

Rotace: 344°

Nastavení výšky: 
131 mm

Rozsah náklonu: 
40° dozadu

Rotace: 70°

Nastavení výšky: 
82 mm

Rozsah náklonu: 
30° dozadu

Rotace: 70°

Nastavení výšky: 
100 mm

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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OTEVŘETE PROSÍM

Monitory 4 K UHD Monitory řady Ultra ‑slim Monitory řady Ultra ‑slim

O
br

az
ov

ka

Typ IPS IPS IPS IPS

O
br

az
ov

ka

Typ IPS IPS IPS
Úhlopříčka obrazovky 31,5"/80 cm 27"/68,5 cm 27"/68,5 cm 27"/68,5 cm Úhlopříčka obrazovky 24,1"/61,1 cm 24,1"/61,1 cm 24,1"/61,1 cm
Nativní rozlišení 3840 × 2160 (poměr stran 16 : 9) 3840 × 2160 (poměr stran 16 : 9) 2560 × 1440 (poměr stran 16 : 9) 2560 ×1440 (poměr stran 16 : 9) Nativní rozlišení 1920 ×1200 (poměr stran 16 :10) 1920 ×1200 (poměr stran 16 :10) 1920 ×1200 (poměr stran 16 :10)
Další rozlišení 2560 ×1440, 1920 ×1200, 1920 ×1080, 

1600 ×1200, 1680 ×1050, 1280 ×1024, 
1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 
640 × 480, zvětšeno na celou obrazovku 
nebo 1:1

2560 ×1440, 1920 ×1200, 1600 ×1200, 
1680 ×1050, 1280 ×1024, 1024 ×768, 
800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno 
na celou obrazovku nebo 1:1

1920 ×1200, 1920 ×1080, 1600 ×1200, 
1680 ×1050, 1280 ×1024, 1024 × 768, 
800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno 
na celou obrazovku nebo 1:1

1920 ×1200, 1920 ×1080, 1600 ×1200, 
1680 ×1050, 1280 ×1024, 1024 × 768, 
800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno 
na celou obrazovku nebo 1:1

Další rozlišení 1920 ×1080, 1600 ×1200, 1680 ×1050, 1280 ×1024, 
1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno na 
celou obrazovku nebo 1:1

1920 ×1080, 1600 ×1200, 1680 ×1050, 1280 ×1024, 
1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno na 
celou obrazovku nebo 1:1

1920 ×1080, 1600 ×1200, 1680 ×1050, 1280 ×1024, 
1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno na 
celou obrazovku nebo 1:1

Viditelná plocha (Š × V) 697 × 392 mm 596,7 × 335,7 mm 596,7 × 335,7 mm 596,7 × 335,7 mm Viditelná plocha (Š × V) 518,4 × 324 mm 518,4 × 324 mm 518,4 × 324 mm
Rozteč/hustota pixelů 0,182 × 0,182 mm / 140 ppi 0,155 × 0,155 mm / 163 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi 0,233 × 0,233 mm / 109 ppi Rozteč/hustota pixelů 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi 0,270 × 0,270 mm / 94 ppi
Barevný gamut 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu Barevný gamut 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu
Pozorovací úhel (H/V, typicky) 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° Pozorovací úhel (H/V, typicky) 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°
Jas (typicky) 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2 Jas (typicky) 350 cd/m2 350 cd/m2 350 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky) 1300:1 1300:1 1000 :1 1000 :1 Kontrastní poměr (typicky) 1000 :1 1000 :1 1000 :1
Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá) Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá)
K dispozici v následujících 
barvách

Černá (EV3285‑BK), bílá (EV3285‑WT) Černá (EV2785‑BK), bílá (EV2785‑WT) Černá (EV2795‑BK), bílá (EV2795‑WT) Černá (EV2760‑BK), bílá (EV2760‑WT) K dispozici v následujících 
barvách

Černá (EV2495‑BK), bílá (EV2495‑WT) Černá (EV2457‑BK), bílá (EV2457‑WT) Černá (EV2456‑BK), bílá (EV2456‑WT)

Vi
de

os
ig

ná
ly

Vstupy 1 × USB ‑C (s HDCP 1.3), 1 × DisplayPort 
(s HDCP 1.3), 2 × HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1 × USB ‑C (s HDCP 1.3), 1 × DisplayPort 
(s HDCP 1.3), 2 × HDMI (s HDCP 2.2/1.4)

1 × USB ‑C (s HDCP 1.3), 1 × DisplayPort 
(s HDCP 1.3), 1 × HDMI (s HDCP 1.4)

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 2 × HDMI 
(s HDCP 1.4), 1 × DVI ‑D 24 pin (s HDCP 1.4)

Vi
de

os
ig

ná
ly

Vstupy 1 × USB ‑C (s HDCP 1.3), 1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 
1 × HDMI (s HDCP 1.4)

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × HDMI (s HDCP 1.4)
1 × DVI ‑D (s HDCP 1.4)

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × HDMI (s HDCP 1.4), 1 × DVI‑
‑D (s HDCP 1.4), 1 × DSub 15 pin

Výstupní – – Sériové zapojení přes USB ‑C – Výstupní Sériové zapojení přes USB ‑C Sériové zapojení přes DisplayPort –
Digitální (H, V) USB ‑C: 31–134 kHz, 29 – 31 Hz, 59 – 61 Hz, 

DisplayPort: 31–134 kHz, 29 – 31 Hz, 
59 – 61 Hz, HDMI: 31–135 kHz, 29 – 31 Hz, 
49 – 61 Hz

USB ‑C: 31–134 kHz, 29 – 31 Hz, 59 – 61 Hz, 
DisplayPort: 31–134 kHz, 29 – 31 Hz, 
59 – 61 Hz, HDMI: 31–135 kHz, 29 – 31 Hz, 
49 – 61 Hz

USB ‑C: 31– 89 kHz, DisplayPort: 31– 89 kHz, 
59 – 61 Hz, HDMI: 31– 89 kHz, 49 – 51 Hz, 
59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 89 kHz, 59 – 61 Hz, HDMI: 
31– 89 kHz, 29 – 31 Hz, 49 – 51 Hz, 
59 – 61 Hz, DVI ‑D: 31– 89 kHz, 59 – 61 Hz

Digitální (H, V) USB ‑C: 31– 76 kHz,
DisplayPort: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz,
HDMI: 15 – 76 kHz, 49 – 51 Hz, 59 – 60 Hz

DisplayPort: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz, HDMI: 15 – 76 kHz, 
49 – 51 Hz, 59 – 61 Hz, DVI ‑D: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz, HDMI: 15 – 76 kHz, 
49 – 51 Hz, 59 – 61 Hz,
DVI ‑D: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz

Analogové (H, V) – – – – Analogové (H, V) – – D ‑Sub: 31– 81 kHz, 59 – 76 Hz
Synchronizace – – – – Synchronizace – – oddělená

U
SB

Vstupní 1 × Typ C, USB 3.1 Gen 1 (režim DisplayPort 
Alt, napájení 60 W)

1 × Typ C, USB 3.1 Gen 1 (režim DisplayPort 
Alt, napájení 60 W)

1 × Typ C, USB 3.1 Gen 1 (režim DisplayPort 
Alt, síť, napájení max. 70 W)
1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1

1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1

U
SB

Vstupní 1 × Typ C, USB 3.1 Gen 1 (režim DisplayPort Alt, napájení max. 
70 W) 1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1

1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1 1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1

Výstupní 2 × Typ A, USB 3.1 Gen 1 (1 × funkce nabíjení 
baterie 10,5 W)

2 × Typ A, USB 3.1 Gen 1 (1 × funkce nabíjení 
baterie 10,5 W)

1 × Typ C, USB 3.1 Gen 1 (režim DisplayPort 
Alt, napájení max. 15 W)
3 × Typ A, USB 3.1 Gen 1

4 × Typ A, USB 3.1 Gen 1 Výstupní 1 × Typ C, USB 3.1 Gen 1 (režim DisplayPort Alt, napájení max. 
15 W)3 × Typ A, USB 3.1 Gen 1

4 × Typ A, USB 3.1 Gen 1 2 × Typ A, USB 3.1 Gen 1
Sí

ťo
vý

 
ko

ne
kt

or

LAN (RJ45) – – Max. 1 Gbps
(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)

–

Sí
ťo

vý
 

ko
ne

kt
or

LAN (RJ45) Max. 1 Gbps
(Plug & Play od Win 8.1/macOS 10.12)

– –

A
ud

io

Reproduktory 2 × 1 W (přední) 2 × 1 W (přední) 2 × 1 W (přední) 2 × 1 W (přední)

A
ud

io

Reproduktory 2 × 1 W (přední) 2 × 1 W (přední) 2 × 1 W (přední)
Vstupy USB ‑C, DisplayPort, 2 × HDMI USB ‑C, DisplayPort, 2 × HDMI USB ‑C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, 2 × HDMI Vstupy USB ‑C, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI
Výstupní 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack Výstupní 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Maximální příkon 163 W (vč. USB ‑C Power Delivery) 163 W (vč. USB ‑C Power Delivery) 164 W (vč. USB ‑C Power Delivery) 67 W Maximální příkon 156 W (vč. USB ‑C Power Delivery) 59 W 44 W
Typický příkon 33 W 32 W 16 W 16 W Typický příkon 11 W 11 W 11 W
Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W

Třída energetické účinnosti G G D E Třída energetické účinnosti C D D
Spotřeba energie/1000h 34 kWh 28 kWh 16 kWh 18 kWh Spotřeba energie/1000h 12 kWh 14 kWh 14 kWh

Vl
as

tn
os

ti 
a 

fu
nk

ce

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Vl
as

tn
os

ti 
a 

fu
nk

ce

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, Uživatelský2

Auto EcoView ◆ ◆ ◆ ◆ Auto EcoView ◆ ◆ ◆

EcoView Sense – – – – EcoView Sense – – –
Převodní tabulky (LUT) 14 bitů 14 bitů 14 bitů 14 bitů Převodní tabulky (LUT) 14 bitů 14 bitů 10 bitů
Overdrive ◆ ◆ ◆ ◆ Overdrive ◆ ◆ ◆

Přepínač KVM – – ◆ – Přepínač KVM ◆ – –
Funkce Picture ‑in ‑Picture/
Picture ‑by ‑Picture

◆/◆ ◆/– –/– ◆/– Funkce Picture ‑in ‑Picture/
Picture ‑by ‑Picture

–/– –/– –/–

Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆ ◆ Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆

Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆ ◆ Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆

Plug & Play ◆ ◆ ◆ ◆ Plug & Play ◆ ◆ ◆

Jazyky nabídek na obrazovce Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Jazyky nabídek na obrazovce Němčina, angličtina, francouzština, italština, japonština, švédšti‑
na, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, japonština, švédšti‑
na, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, japonština, švédšti‑
na, španělština, čínština

N
as

ta
ve

ní Pomocí obrazovkové nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje N

as
ta

ve
ní Pomocí obrazovkové nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView a EcoView Optimiser, 

barevný režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView a EcoView Optimiser, 
barevný režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView a EcoView Optimiser, 
barevný režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 717,4 × (427,3 – 576,2) × 230 mm 611,4 × (367,3 – 545,2) × 230 mm 611,4 × (368,6 – 545,2) × 230 mm 611,7 × (376,3 – 545,3) × 230 mm

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 531× (356,2 – 538,4) × 230 mm 531× (353,3 – 510,1) × 190 mm 531× (351,4 – 510,1) × 190 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H) 717,4 × 416,3 × 51,5 mm 611,4 × 356,3 × 50 mm 611,4 × 356,6 × 56 mm 611,7 × 364,4 × 53,7 mm Rozměry bez stojanu (Š × V × H) 531× 344,2 × 53,7 mm 531× 343,8 × 45,5 mm 531× 341,9 × 45,5 mm
Čistá hmotnost se stojanem / 
čistá hmotnost bez stojanu

11 kg / 7,6 kg 8,2 kg / 4,9 kg 8,5 kg / 5,7 kg 8,5 kg / 5,7 kg Čistá hmotnost se stojanem / 
čistá hmotnost bez stojanu

7,6 kg /4,9 kg 5,8 kg / 3,8 kg 5,7 kg / 3,7 kg

Nastavení výšky 148,9 mm 177,9 mm 176,6 mm 169 mm Nastavení výšky 182,2 mm 156,8 mm 158,6 mm
Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu
Otáčení 344° 344° 344° 344° Otáčení 344° 344° 344°
Otáčení do formátu na výšku – 90° (doprava) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) Otáčení do formátu na výšku 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva)
Držák VESA 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm Držák VESA 100 ×100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

C
er

tif
ik

át
y 

a 
no

rm
y

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

C
er

tif
ik

át
y 

a 
no

rm
y

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, 
ergonomická certifikace TÜV (včetně ISO 9241‑307*), TÜV/
Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, 
ergonomická certifikace TÜV (včetně ISO 9241‑307*), TÜV/
Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, 
ergonomická certifikace TÜV (včetně ISO 9241‑307*), TÜV/
Low blue 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

Př
ísl

uš
en

st
ví Přibalené příslušenství Napájecí kabel, signálové kabely (USB ‑C do 

USB ‑C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI do 
HDMI), ochrana kabelů, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálové kabely (USB ‑C do 
USB ‑C, DisplayPort do DisplayPort, HDMI do 
HDMI), ochrana kabelů, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (USB ‑C do 
USB ‑C), návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Př
ísl

uš
en

st
ví Přibalené příslušenství Napájecí kabel, signálový kabel (USB ‑C do USB ‑C), 

návod k instalaci
Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort do DisplayPort), 
USB kabel, kryt kabelu, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort do DisplayPort), 
USB kabel, kryt kabelu, návod k instalaci

Ke stažení Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Ke stažení Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle pro Windows Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle pro Windows Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen InStyle pro Windows

Zá
ru

ka Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě

Zá
ru

ka Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě

Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub ‑pixelů (dle ISO 9241‑307). Platnost: šest měsíců od data nákupu.
Maximálně 30 000 hodin používání monitoru.

*
**

EV3285 EV2785 EV2795 EV2760 EV2457EV2495 EV2456

22 | 22

TECHNICKÉ 
ÚDAJE



Záruka nulového výskytu vadných pixelů nebo sub ‑pixelů (dle ISO 9241‑307). Platnost: šest měsíců od data nákupu.
Maximálně 30 000 hodin používání monitoru.

*
**

Monitory řady Ultra ‑slim

O
br

az
ov

ka

Typ IPS IPS IPS IPS
Úhlopříčka obrazovky 23,8“ / 60,5 cm 23,8“ / 60,4 cm 23,8“ / 60,4 cm 22,5“ / 57,2 cm
Nativní rozlišení 1920 ×1080 (poměr stran 16 : 9) 1920 ×1080 (poměr stran 16 : 9) 1920 ×1080 (poměr stran 16 : 9) 1920 ×1200 (poměr stran 16 :10)
Další rozlišení 1680 ×1050, 1280 ×1024, 1024 × 768, 

800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno 
na celou obrazovku nebo 1:1

1600 ×1200, 1680 ×1050, 1280 ×1024, 
1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 
640 × 480, zvětšeno na celou obrazovku 
nebo 1:1

1680 ×1050, 1280 ×1024, 1024 × 768, 
800 × 600, 720 × 400, 640 × 480, zvětšeno 
na celou obrazovku nebo 1:1

1920 ×1080, 1600 ×1200, 1680 ×1050, 
1280 ×1024, 1024 × 768, 800 × 600, 
720 × 400, 640 × 480, zvětšeno na celou 
obrazovku nebo 1:1

Viditelná plocha (Š × V) 527 × 296,5 mm 527 × 296,5 mm 527 × 296,4 mm 488,2 × 297,2 mm
Rozteč/hustota pixelů 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,275 × 0,275 mm / 93 ppi 0,254 × 0,248 mm / 101 ppi
Barevný gamut 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu
Pozorovací úhel (H/V, typicky) 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°
Jas (typicky) 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2 250 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky) 1000 :1 1000 :1 1000 :1 1000 :1
Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá) 5 ms (šedá ‑šedá)
K dispozici v následujících 
barvách

Černá (EV2460‑BK), bílá (EV2460‑WT) Černá (EV2451‑BK), bílá (EV2451‑WT) Černá (EV2450‑BK), světle šedá (EV2450‑
GY), bílá (EV2450‑WT)

Černá (EV2360‑BK), bílá (EV2360‑WT)

Vi
de

os
ig

ná
ly

Vstupy 1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × HDMI 
(s HDCP 1.4), 1 × DVI ‑D (s HDCP 1.4), 
1 × DSub 15 pin

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × HDMI 
(s HDCP 1.4), 1 × DVI ‑D (s HDCP 1.4), 
1 × DSub 15 pin

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × HDMI 
(s HDCP 1.4), 1 × DVI ‑D (s HDCP 1.4), 1 × 
DSub 15 pin

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × HDMI 
(s HDCP 1.4), 1 × DSub, 15 pin

Výstupní – – – –
Digitální (H, V) DisplayPort: 31– 68 kHz, 59 – 61 Hz, HDMI: 

15 – 68 kHz, 49 – 51 Hz, 59 – 61 Hz, DVI ‑D: 
31– 68 kHz, 59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 68 kHz, 59 – 61 Hz,
HDMI: 15 – 68 kHz, 49 – 51 Hz, 59 – 61 Hz,
DVI ‑D: 31– 68 kHz, 59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 68 kHz, 59 – 61 Hz,
HDMI: 15 – 68 kHz, 49 – 61 Hz, DVI ‑D 
31– 68 kHz, 59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 75,5 kHz, 59 – 61 Hz, HDMI: 
31– 75,5 kHz, 49 – 51 Hz, 59 – 61 Hz

Analogové (H, V) D ‑Sub: 31– 68 kHz, 59 – 61 Hz D ‑Sub: 31– 81 kHz, 55 – 76 Hz D ‑Sub: 31– 81 kHz, 55 – 76 Hz D ‑Sub: 31– 75,5 kHz, 59 – 61 Hz
Synchronizace oddělená oddělená oddělená oddělená

U
SB

Vstupní 1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1 1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1 1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1 1 × Typ B, USB 3.1 Gen 1
Výstupní 4 × Typ A, USB 3.1 Gen 1 2 × Typ A, USB 3.1 Gen 1 2 × Typ A, USB 3.1 Gen 1 2 × Typ A, USB 3.1 Gen 1

Sí
ťo

vý
 

ko
ne

kt
or

LAN (RJ45) – – – –

A
ud

io

Reproduktory 2 × 1 W (přední) 2 × 1 W 2 × 1 W 2 × 1 W (přední)
Vstupy 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI 3,5 mm stereo jack 3,5 mm stereo jack 3,5 mm stereo jack, DisplayPort, HDMI
Výstupní 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 –120 V/200 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 –120 V/200 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Maximální příkon 50 W 42 W 44 W 37 W
Typický příkon 10 W 13 W 11 W 11 W
Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W

Třída energetické účinnosti B D E C
Spotřeba energie/1000h 9 kWh 13 kWh 16 kWh 11 kWh

Vl
as

tn
os

ti 
a 

fu
nk

ce

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Auto EcoView ◆ ◆ ◆ ◆

EcoView Sense – – ◆ –
Převodní tabulky (LUT) 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů
Overdrive ◆ ◆ ◆ ◆

Přepínač KVM – – – –
Funkce Picture ‑in ‑Picture/
Picture ‑by ‑Picture

–/– –/– –/– –/–

Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆ ◆

Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆ ◆

Plug & Play ◆ ◆ ◆ ◆

Jazyky nabídek na obrazovce Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

N
as

ta
ve

ní Pomocí obrazovkové nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, EcoView Sense, barevný 
režim, teplota barev, sytost, odstín, funkce 
Overdrive, škálování, hlasitost, výběr audio 
zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, barevný režim, teplota 
barev, sytost, odstín, funkce Overdrive, 
škálování, hlasitost, výběr audio zdroje

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 537,8 × (333,6 – 473,6) × 233 mm 537,7 × (322,7– 495,4) × 190 mm 537,6 × (368 – 473,5) × 233 mm 499 × (334,9 – 473,9) × 233 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H) 537,8 × 320,4 × 53,6 mm 537,7 × 313,1 × 45,5 mm 537,6 × 317,6 × 47,9 mm 499 × 321,3 × 53,6 mm
Čistá hmotnost se stojanem / 
čistá hmotnost bez stojanu

5,9 kg / 3,8 kg 5,5 kg / 3,5 kg 6,2 kg / 3,8 kg 5,5 kg / 3,4 kg

Nastavení výšky 140 mm 172,7 mm 140 mm 140 mm
Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu
Otáčení 344° 344° 344° 344°
Otáčení do formátu na výšku 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva) 90° (doprava a doleva)
Držák VESA 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm 100 × 100 mm

C
er

tif
ik

át
y 

a 
no

rm
y

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 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

Př
ísl

uš
en

st
ví Přibalené příslušenství Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 

do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci
Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, kryt kabelu, návod 
k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort), USB kabel, návod k instalaci

Ke stažení Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Návod k obsluze, aplikace EIZO Screen 
InStyle pro Windows

Zá
ru

ka

Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let** včetně služby výměny na místě

Řada Slim

Zo
br

az
en

í

Typ IPS IPS IPS IPS
Úhlopříčka obrazovky 26,5"/67,2 cm 24,1"/61,1 cm 21,3"/54 cm 19"/48 cm
Nativní rozlišení 1920 ×1920 (poměr stran 1:1) 1920 ×1200 (poměr stran 16 :10) 1600 ×1200 (poměr stran 4 : 3) 1280 × 1024 (poměr stran 5 : 4)
Další rozlišení 1920 ×1200, 1600 ×1200, 1280 ×1024, 

1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 
640 × 480, zvětšeno na celou obrazovku 
nebo 1:1

1600 ×1200, 1680 ×1050, 1280 ×1024, 
1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 
640 × 480, zvětšeno na celou obrazovku 
nebo 1:1

1280 ×1024, 1024 × 768, 800 × 600, 
720 × 400, 640 × 480, zvětšeno na celou 
obrazovku nebo 1:1

1024 × 768, 800 × 600, 720 × 400, 
640 × 480, zvětšeno na celou obrazovku

Viditelná plocha (Š × V) 475,7 × 475,7 mm 518,4 × 324 mm 432 × 324 mm 374,8 × 299,8 mm
Rozteč/hustota pixelů 0,248 × 0,248 mm/103 ppi 0,270 × 0,270 mm/94 ppi 0,270 × 0,270 mm/94 ppi 0,293 × 0,293 mm/87 ppi
Barevný gamut 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu 16,77 milionu
Pozorovací úhel (H/V, typicky) 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°
Jas (typicky) 300 cd/m2 300 cd/m2 420 cd/m2 250 cd/m2

Kontrastní poměr (typicky) 1000 :1 1000 :1 1500 :1 1000 : 1
Doba odezvy (typicky) 5 ms (šedá ‑šedá) 14 ms (šedá ‑šedá) 6 ms (šedá ‑šedá) 14 ms (šedá ‑šedá)
K dispozici v následujících 
barvách

Černá (EV2730Q ‑BK), světle šedá (EV2730Q‑
‑GY)

Černá (EV2430‑BK), světle šedá (EV2430‑GY) Černá (S2133‑BK), světle šedá (S2133‑GY) Černá (S1934‑BK), světle šedá (S1934‑GY)

Vi
de

os
ig

ná
ly

Vstupy 1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × DVI ‑D 
(s HDCP 1.4)

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × DVI ‑D 
(s HDCP 1.4), 1 × DSub, 15 pin

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × DVI ‑D 
(s HDCP 1.4), 1 × DSub, 15 pin

1 × DisplayPort (s HDCP 1.3), 1 × DVI ‑D 
(s HDCP 1.4), 1 × DSub, 15 pin

Výstupní – – – –
Digitální (H, V) DisplayPort: 31– 127 kHz, 29 – 31 Hz, 

59 – 61 Hz, DVI ‑D: 31–127 kHz, 29 – 31 Hz, 
59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz,
DVI ‑D: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz,
DVI ‑D: 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz

DisplayPort: 31– 64 kHz, 59 – 61 Hz,
DVI ‑D: 31– 64 kHz, 59 – 61 Hz

Analogové (H, V) – D ‑Sub: 31– 76 kHz, 55 – 61 Hz D ‑Sub: 24–80 kHz, 49–76 Hz D ‑Sub: 31– 64 kHz, 55 – 61 Hz
Synchronizace – oddělená oddělená, kompozitní oddělená

U
SB

Vstupní 1 × Typ B, USB 2.0 1 × Typ B, USB 2.0 1 × Typ B, USB 2.0 –
Výstupní 2 × Typ A, USB 2.0 2 × Typ A, USB 2.0 2 × Typ A, USB 2.0 –

Sí
ťo

vý
 

ko
ne

kt
or

LAN (RJ45) – – – –

A
ud

io

Reproduktory 2 × 1 W 2 × 1 W – 2 × 0,5 W
Vstupy 3,5 mm stereo jack, DisplayPort 3,5 mm stereo jack, DisplayPort – 3,5 mm stereo jack, DisplayPort
Výstupní 3,5 mm sluchátkový jack 3,5 mm sluchátkový jack – 3,5 mm sluchátkový jack

N
ap

áj
en

í

Napájecí napětí AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz AC 100 –120 V/200 – 240 V, 50 / 60 Hz AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Maximální příkon 64 W 36 W 45 W 21 W
Typický příkon 25 W 12 W 13 W 9 W
Pohotovostní režim / vypnutí 
hlavním vypínačem

Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W Max. 0,5 W / 0 W

Třída energetické účinnosti Ftex E E C
Spotřeba energie/1000h 28 kWh 15 kWh 17 kWh 9 kWh

Vl
as

tn
os

ti 
a 

fu
nk

ce

Barevné režimy Papír, Film, sRGB, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, Uživatelský1, Uživatelský2 Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský Papír, Film, sRGB, DICOM, Uživatelský1, 
Uživatelský2

Auto EcoView ◆ ◆ ◆ ◆

EcoView Sense ◆ ◆ – –
Převodní tabulky (LUT) 10 bitů 10 bitů 10 bitů 10 bitů
Overdrive ◆ – ◆ –
Přepínač KVM – – – –
Funkce Picture ‑in ‑Picture/
Picture ‑by ‑Picture

–/– –/– –/– –/–

Vestavěný zdroj napájení ◆ ◆ ◆ ◆

Oddělitelný stojan ◆ ◆ ◆ ◆

Plug & Play ◆ ◆ ◆ ◆

Jazyky nabídek na obrazovce Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

Němčina, angličtina, francouzština, italština, 
japonština, švédština, španělština, čínština

N
as

ta
ve

ní Pomocí obrazovkové nabídky Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView, 
EcoView Sense, barevný režim, teplota barev, 
sytost, odstín, funkce Overdrive, škálování, 
hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView 
a EcoView Optimiser, EcoView Sense, barevný 
režim, teplota barev, sytost, odstín, škálování, 
hlasitost, výběr audio zdroje

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView, 
barevný režim, teplota barev, sytost, odstín, 
funkce Overdrive, škálování

Jas, kontrast, gama, funkce Auto EcoView, 
barevný režim, teplota barev, sytost, odstín, 
funkce Overdrive, škálování

Ro
zm

ěr
y 

a 
hm

ot
no

st

Rozměry (Š × V × H) 497 × (512,5 – 613,5) × 245 mm 552,5 × (368 – 499) × 233 mm 465 × (453 – 535) × 208,5 mm 405 × (406,5 – 506,5) × 205 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H) 497 × 501,5 × 56 mm 552,5 × 358 × 56,9 mm 465 × 361× 64 mm 405 × 334 × 61,5 mm
Čistá hmotnost se stojanem / 
čistá hmotnost bez stojanu

7,1 kg / 4,2 kg 6,7 kg / 4,3 kg 8,6 kg/5,6 kg 5,6 kg/3,8 kg

Nastavení výšky 101 mm 131 mm 82 mm 100 mm
Sklápění 35° dozadu, 5° dopředu 35° dozadu, 5° dopředu 40° dozadu, 0° dopředu 30° dozadu, 0° dopředu
Otáčení 344° 344° 70° 70°
Otáčení do formátu na výšku – 90° (doprava) 90° (doprava) 90° (doprava)
Držák VESA 100 ×100 mm 100 ×100 mm 100 ×100 mm 100 ×100 mm

C
er

tif
ik

át
y 

a 
no

rm
y

CE, CB, TÜV/GS, ergonomická certifikace 
TÜV (včetně ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue 
light content, TÜV/Flicker free, cTÜVus, TÜV/S, 
EAC, PSE, FCC ‑B, CAN ICES‑3 (B), RCM, 
VCCI ‑B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), TÜV/Low blue light content, 
TÜV/Flicker free, EPEAT (US), cTÜVus, TÜV/S, 
EAC, PSE, FCC ‑B, CAN ICES‑3 (B), RCM, 
VCCI ‑B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, CB, EPA Energy Star, TÜV/GS, 
ergonomická certifikace TÜV (včetně ISO 9241‑
307*), cTÜVus, EAC, FCC ‑B, CAN ICES‑3(B), 
RCM, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, 
TÜV/GS, ergonomická certifikace TÜV (včetně 
ISO 9241‑307*), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, 
FCC ‑B, CAN ICES‑3 (B), RCM, VCCI ‑B, 
CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

Př
ísl

uš
en

st
ví Přibalené příslušenství Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 

do DisplayPort, DVI ‑D do DVI ‑D), návod 
k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DisplayPort 
do DisplayPort, DVI ‑D do DVI ‑D), návod 
k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DVI ‑D do 
DVI ‑D, DSub do DSub), USB kabel, návod 
k instalaci

Napájecí kabel, signálový kabel (DVI ‑D do 
DVI ‑D, DSub do DSub), audio kabel, návod 
k instalaci

Ke stažení Návod k obsluze Návod k obsluze Návod k obsluze Návod k obsluze

Zá
ru

ka

Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě Pět let**včetně služby výměny na místě

S1934S2133EV2430
EV2730Q

EV2451 EV2450EV2460 EV2360
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PRACUJÍ S TíM 
NEJLEPŠÍM.

TRIVAGO 
CAMPUS

NĚMECKO

MIZUHO 
SECURITIES

JAPONSKO

NAŠE PRODUKTOVÉ PORTFOLIO.
Renomované společnosti z celého světa 
spoléhají na monitory EIZO FlexScan.

Součástí portfolia společnosti EIZO jsou monitory pro téměř každé 
myslitelné použití napříč průmyslovými odvětvími. Zatímco monito‑
ry FlexScan jsou určeny specificky pro kancelářskou práci, ostatní 
odvětví vyžadují jiné technické parametry a funkční výbavu.

Používané produkty: FlexScan EV2450 a EV2750

trivago, největší světová platforma pro vyhledávání hotelových pokojů, hledala kompletní řešení 
pracovních stanic pro svých téměř 2 100 zaměstnanců do nového sídla společnosti v německém 
Dusseldorfu. Firmu během rozsáhlého testování uchvátily svou kvalitou a širokou škálou funkcí naše 
monitory FlexScan, a proto se tato internetová společnost rozhodla pro nákup 1 550 monitorů 
FlexScan EV2450 a 450 monitorů FlexScan EV2750. Každý zaměstnanec společnosti trivago má 
nyní na svém stole dva monitory FlexScan EV2450. K dispozici je rovněž model EV2750 pro speci‑
ální úlohy, například sledování dat.

ColorEdge

Řada EIZO ColorEdge byla vyvinuta speciálně pro splnění vy‑
sokých požadavků kreativních uživatelů, kteří pracují s fotogra‑
fiemi, filmy a grafikou. Monitory ColorEdge jsou specialisté na 
barvy, kalibraci a věrnost zobrazení. Zaručují nijak nenarušený 
vzhled souborů a umožňují práci s celkovou přesností barev.

CuratOR a RadiForce

Řada CuratOR od společnosti EIZO nabízí kompletní zdravot‑
nické řešení pro moderní operační sály. Řada medicínských mo‑
nitorů RadiForce splňuje vysoké požadavky kladené na oblasti 
diagnostiky a lékařské kontroly.

DuraVision

Odolné a spolehlivé monitory DuraVision jsou nejvhodnější pro 
nepřetržitý provoz a používají se v námořním a průmyslovém 
prostředí, ale také v bezpečnostních a sledovacích systémech.

Raptor a Re/Vue

Společnost EIZO nabízí nejkomplexnější řadu monitorů, zázna‑
mových a přenosových řešení a grafických karet pro řízení leto‑
vého provozu a letištní věže, ale také pro výcviková a simulační 
zařízení pro řízení letového provozu. Početné možnosti konfigu‑
race splní požadavky na jakoukoli instalaci.

Používaný produkt: FlexScan EV2750

Firma Mizuho Securities původně používala osm obdélníkových, 19palcových LCD monitorů při‑
pevněných na ramenné držáky. Ty byly nahrazeny čtyřmi 27palcovými monitory FlexScan EV2750. 
Díky flexibilnímu stojanu monitorů EIZO mohou zaměstnanci firmy Mizuho Securities snadno nasta‑
vit výšku monitorů podle potřeby, případně je natočit do svislé polohy bez nutnosti pořizování dal‑
ších držáků. Monitory EV2750 dále nabízí praktickou funkci zobrazení Picture ‑by ‑picture, která 
umožňuje zobrazení celkem osmi zdrojů na pouhých čtyřech monitorech.
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Odkaz na písmo Pure Heart

Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko
EIZO Austria GmbH

Pfarrgasse 87
1230 Wien
telefon: +43 1 6152886‑10

www.eizo.at, www.eizo.hu

Belgie a Lucembursko
EIZO Europe GmbH

Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint ‑Katelijne ‑Waver (Mechelen)
telefon: +32 15 645511

www.eizo.be

Česká republika a Slovensko
EIZO Europe GmbH

Meteor Centre Office Park „B“
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714

www.eizo.cz, www.eizomonitor.sk

Německo
EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2
41069 Mönchengladbach
telefon: +49 2161 8210‑0

www.eizo.de

Itálie
EIZO Europe GmbH

Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)
telefon: +39 0362 1695250

www.eizo.it

Nizozemsko
EIZO Europe GmbH

Dr. Holtroplaan 34‑36
5652 XR Eindhoven
telefon: +31 40 7600‑360

www.eizo.nl

Skandinávie a Rusko
EIZO Nordic AB

Lövängsvägen 14
SE‑194 05 Upplands Väsby
telefon: +46 8 594 105 00

www.eizo.se

Švýcarsko EIZO AG

Moosacherstrasse 6
Au8820 Wädenswil
telefon: +41 44 782 24 40

www.eizo.ch

Spojené království
EIZO Limited

1 Queens Square
Ascot Business Park
Lyndhurst Road
Ascot | Berkshire
SL5 9FE
telefon: +44 1344 317 480

www.eizo.co.uk

Copyright © 2021 EIZO Corporation. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Poslední aktualizace: Březen 2021


