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SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

ColorEdge CS2410: Belépőszintű 

grafikai monitor kreatív 

szakemberek számára 

A ColorEdge CS2410 modell az EIZO grafikai monitorcsaládjának belépőszintű 

tagja. A 24 colos monitort kifejezetten az sRGB színtérrel dolgozó kreatív 

szakemberek számára fejlesztették ki. A 16 bites keresőtáblájának és a 

kijelzőfelület egészén egyenletes minőségű képmegjelenítést nyújtó DUE 

funkciójának, valamint a gyorsan és egyszerűen elvégezhető hardveres 

kalibrációnak köszönhetően teljes értékű ColorEdge modellnek tekinthető 

CS2410 monitor a fotósok, digitális műveket alkotók és grafikusok számára 

egyaránt pontos és megbízható eszköz. 

 

Grafikai monitor 100%-os sRGB színtérlefedettséggel 

A hagyományos irodai monitorok még 

sRGB színtér használatakor sem 

nyújtanak olyan szintű pontosságot és 

megbízhatóságot, amit a fotósok, 

videoművészek és grafikus elvárnának.  

 

A képfájlok precíz megjelenítéséhez 

mindenképpen grafikai monitor 

szükséges. 1920 x 1200 képpont 

felbontásával és 16:10 képarányával 

az EIZO új, belépőszintű monitora még 

a laptopon dolgozó felhasználók 

számára is figyelemreméltóan jelentős 

helyet kínál a színskálák és kezelőszervek tetszés szerinti elrendezésére. 

 

Azonnal munkára fogható, kivételesen megbízható készülék 

Az EIZO CS2410 monitorok kalibrálása és pontos beállítása gyárilag történik. 

Így új, ColorEdge monitorjaink azonnal készen állnak a fotók és videók nagyfokú 

színpontosságot igénylő feldolgozására, és a kívánt grafikák megalkotására. 16 

bites keresőtáblájának és kivételesen egyenletes megjelenítést lehetővé tevő 

Digital Uniformity Equalizer (DUE) funkciójának köszönhetően a CS2410 a 

kezdő és a tapasztalt alkotóművészek számára egyaránt kiemelkedően pontos 

képmegjelenítést kínál.  
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Termékjellemzők 

• IPS LCD panel 1000:1 kontraszttal és 300 cd/m² fényerővel 

• Az sRGB színtér 100%-os lefedettsége 

• 16 bites keresőtábla (LUT) a pontos hardveres kalibrálásért  

• Akár 10 bites színvisszaadás 

• Display Port, DVI-D és HDMI bemenet 

• USB elosztó 

• Ingyenesen letölthető ColorNavigator kalibrációs szoftver és Quick 

Color Match színkezelő szoftver 

• Külön megvásárolható, CH2400 típusú árnyékoló ernyő mágneses 

rögzítéssel 

• 5 éves helyszíni garancia 

 

Elérhetőség 

A monitor 2019 júliusától érhető majd el az üzletekben. Javasolt fogyasztói ár: 

597,00 euró.  

 

 

 

 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. 


