
Praha, 02/2019  
 
 
Zodpovědná osoba: 
Ing. Kristýna Kuldová 
Marketing Manager 
 
EIZO Europe GmbH 
Meteor Centre Office Park "B"  
Sokolovská 100/94 
CZ - 186 00 Praha 8 
 
Telefon: +420 724-328-037 
E-Mail: kristyna.kuldova@eizo.com 
 
Website: eizo.cz  
Newsletter: eizo.cz/zpravodaj  
 

             

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

EIZO FlexScan EV2457 
Nový 24palcový monitor LCD v bezrámečkovém designu a 
s průchozím rozhraním DisplayPort  

 
EIZO nabízí nový monitor o úhlopříčce 24,1 
palce s elegantním bezrámečkovým a zcela 
hladkým designem. Model FlexScan 
EV2457 nabízí možnost řetězovitého 
propojení rozhraní DisplayPort u více 
monitorů. Konstrukce i průchozí signálové 
rozhraní se dokonale hodí pro 
víceobrazovkové sestavy utvářené se 

zřetelem na úhlednou pracovní plochu a jednoduchou kabeláž mezi počítačem 
a monitory. 

 

Také v oblasti obrazové kvality a ergonomie splňuje tato obrazovka o poměru stran 
16:10 ty nejvyšší nároky kladené na moderní monitory. Antireflexní povrch a funkce 
Auto-EcoView zabraňují oslňování uživatele. Panel LCD s technologií IPS nabízí ty 
nejširší pozorovací úhly. Díky tomu zůstávají barvy i kontrast v celém zorném poli 
uživatele neměnné. Obraz je zřetelný a snadno čitelný. Z práce s monitorem 
EV2457 se stává potěšení. Při umístění do víceobrazovkové sestavy oceníte 
nejenom téměř bezrámečkový design, ale také průchozí rozhraní DisplayPort, k 
jehož výstupu můžete připojit další monitory. Všechny ovládací prvky, senzor jasu a 
reproduktory jsou zcela zarovnány s úzkým předním okrajem, do něhož jsou 
vestavěny. Zajišťují snadnou ovladatelnost a přitom jsou dokonale sladěny s 
plochým bezrámečkovým designem monitoru.  

Monitor je navíc vybaven čtveřicí konektorů USB 3.1 typu A nabízejících pětivoltové 
napájení pro myš, klávesnici, sluchátka nebo jiná zařízení. Ta lze k monitoru 
připojovat snáze než přímo k počítači. Přístroj je nabízen v bílém i černém provedení 
s barevně sladěnými kabely. Vaše kancelář získá úhledný a elegantní vzhled. 

K monitoru EV2457 se dodává software EIZO Screen InStyle. S jeho pomocí 
mohou uživatelé ovládat více monitorů současně a sladit tak jejich nastavení jasu, 
napájení či dalších parametrů. Horká novinka: Vstupní signál lze nyní pohodlně 
přepínat uživatelsky volitelnou klávesovou zkratkou namísto tlačítek na přední straně 
monitoru. Prostřednictvím serverové aplikace Screen InStyle může správce 
nastavovat všechny monitory FlexScan EV2457 z jednoho místa. Aplikace je 
přínosem zejména tam, kde záleží na správném nastavení všech přístrojů a použití 
funkcí pro úsporu energie. 

 

EIZO: Jednoduše kvalita bez kompromisů 

EIZO je japonské slovo, jež znamená „obraz“. Toto slovo používá jako svůj název 
přední výrobce špičkových monitorových řešení. Cílem společnosti EIZO je 
konstrukce a výroba nejlepších monitorů pro každou oblast použití. Monitory EIZO 
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proto najdete všude, kde je požadována nebo je zcela nezbytná vynikající kvalita 
obrazu. Jde například o administrativní pracoviště, zdravotnická zařízení, střediska 
řízení letového provozu, návrhářská a fotografická studia, lodní můstky, 
architektonické ateliéry, burzy a turnaje počítačových her.  

Zkrátka: Mluví-li někdo o značce EIZO, mluví vždy o nekompromisní kvalitě. A o 
produktech s maximální spolehlivostí, kvalitou obrazu a ergonomií ověřenou 
několika desetiletími.  


