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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

EIZO DuraVision FDS1903-A 
Új, 19 colos monitor biztonsági és felügyeleti célokra 

Az EIZO új, 19 colos modelljét, a DuraVision FDS1903-A monitort kifejezetten 
biztonsági és felügyeleti célokra fejlesztették ki. Az analóg és digitális 
bemenetekkel egyaránt felszerelt, 19 colos monitor 1280 × 1024 képpont 
felbontású felvételek megjelenítésére is alkalmas. 

 
 

A DuraVision FDS1903-A készülék a korábbi FDS1903 modellt váltja a cég 
termékkínálatában. Mivel elődjével ellentétben az új modellt HDMI-
csatlakozóval is ellátták, a különböző digitális források, mint például a HDD-
felvevőeszközök jeleit is tökéletesen feldolgozza. A képernyő ezenkívül kompozit 
(BNC) bemenettel is rendelkezik, mely a (zárt láncú) videofelügyeleti rendszerek 
analóg eszközein kívül a térfigyelő videokamerák csatlakoztatását is lehetővé 
teszi. Az NTSC, PAL és SECAM jelformátumok támogatásának köszönhetően a 
monitor számtalan különböző felügyeleti eszközzel kompatibilis. 

A DuraVision FDS1903-A a HDMI-bemeneten keresztül fogadott Full HD (1920 
x 1080) felbontású jelek saját natív, 1280 x 1024 képpontos megjelenítésére is 
alkalmas. A felhasználó az analóg és digitális jelek beállítására szolgáló 
különböző funkciókkal a monitorhoz igazíthatja a képmegjelenítést, így a kívánt 
felvételek a képernyő teljes felületét kitöltve, vagy a képarány megőrzésével 
felnagyítva is megjeleníthetők. 

A képernyő alul- és túlpásztázás szerinti megjelenítésre egyaránt alkalmas. A 
videojelekhez ideális alulpásztázás használatakor a kép 100%-os méretben 
jelenik meg. Ezzel szemben a túlpásztázás funkció hozzávetőleg 95%-ot jelenít 
meg a képből, levágva a szükségtelen videoadatokat megjelenítő, általában a 
monitor szélein látható részeket. 

A hagyományos LCD monitorokon a színek alulról megtekintve elmosódottnak 
tűnhetnek. A DuraVision FDS1903-A monitor Up View funkciója azonban 
minimális szintűre csökkenti a színek elmosódottságát, kristálytiszta megjelenítést 
nyújtva ezzel. Ez elsősorban az olyan felhasználói környezetekben hasznos, ahol 
szemmagasság felett helyezik el a monitort. 

http://www.eizo.hu/
http://www.eizo.hu/h%C3%ADrlev%C3%A9l
https://www.eizo.hu/fb
https://www.eizo.hu/tw
https://www.eizo.hu/ig
https://www.eizo.hu/yt
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A fényerővel és a színmegjelenítéssel kapcsolatos jelek elkülönítésére szolgáló, 
háromdimenziós, Y/C típusú integrált leválasztó áramkörnek köszönhetően 
hatékonyan mérsékelhető a különösen az analóg jelekre jellemző villódzás és 
képzaj. 

További termékjellemzők 

• Távvezérlő 
• Beépített, 0,5 W + 0,5 W teljesítményű, sztereó rendszerű 

hangsugárzókkal 
• Folyamatos felhasználás céljára, 2 év garanciával 

Elérhetőség 

A DuraVision FDS1903-A már kapható az üzletekben. A kereskedelmi 
forgalomba hozatal időpontja országonként eltérhet. A további részletekért 
kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az EIZO cégcsoporttal, vagy annak helyi 
képviseletével. 

EIZO: Tökéletes minőség, kompromisszumok nélkül 

A felsőkategóriás monitormegoldások terén a világ egyik vezető gyártójának 
számító EIZO neve a japán „kép“ szóból ered. Az EIZO elkötelezte magát 
amellett, hogy minden egyes alkalmazási területhez a legmegfelelőbb monitort 
kínálja. Az EIZO monitorok így mindenhol megtalálhatók, ahol a kiemelkedő 
képminőség elengedhetetlenül szükséges. Többek között: háttérirodákban, 
kórházakban, légi irányítási központokban, tervezőirodákban, fotóstúdiókban, 
hajóhidakon, építészeti irodákban, tőzsdéken és játékbajnokságokon.  

Röviden: Az EIZO a kompromisszumok nélküli minőség szinonimája. A vállalat 
termékeit évtizedek óta magas fokú megbízhatóság, kiváló képminőség és 
kiemelkedő ergonómia jellemzi. 


