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EIZO RadiForce MX194 
Nieuwe clinical review monitor van 19 inch met 5:4-
verhouding 

 
De MX194 is een overtuigende 
monitor in het 19-inch segment met 
een beeldverhouding van 5:4 en een 
vooraf ingestelde kleurtooncurve 
conform DICOM®. Dit garandeert de 
correcte weergave van de grijstonen 
in radiologische beelden. De LED-
techniek garandeert dat de helderheid 
op de 1,3-megapixels monitor altijd 
stabiel blijft.  

 

De MX194 is voorzien van een VA-paneel voor een contrastverhouding van 
2000:1. Dit is van doorslaggevend belang voor de duidelijkheid van beelden met 
diepe zwarttinten en een hoge kleurdifferentiatie. Ook de kleurzuiverheid en 
belichting van de MX194 zijn indrukwekkend, dankzij de speciale Digital Uniformity 
Equalizer. Daardoor komen grijstinten en kleurtonen van radiologische opnamen 
over het gehele displayoppervlak van de monitor overal correct over. Dit is ideaal 
om beelden uit de digitale distributie goed te kunnen bekijken en beoordelen. Met 
deze eigenschappen is de MX194 een optimale keus voor doorverwijzende 
specialisten. 

 

• 1,3-megapixel-LCD-kleurenmonitor 

• Grijstintenweergave met DICOM®-kleurtooncurve 

• Helderheid 350 cd/m², contrast 2000:1 

• Homogeen displayoppervlak door automatische regeling van de 

helderheidsverdeling (Digital Uniformity Equalizer) 

• Automatische helderheidsregeling 

• DisplayPort-, DVI-D- en DSub-ingangen voor digitale en analoge 

aansluitingen 

 

 

EIZO: Gewoon compromisloze kwaliteit 

EIZO is het Japanse woord voor ‘beeld’. Het is ook de naam van een wereldwijd 
toonaangevende fabrikant van high-end monitoroplossingen. EIZO streeft ernaar de 
beste monitoren voor ieder toepassingsgebied te bouwen. In omgevingen waar 
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uitstekende beeldkwaliteit gewenst of absoluut noodzakelijk is, vindt u daarom 
monitoren van EIZO. EIZO levert onder andere monitoren voor: backoffices, 
ziekenhuizen, luchtverkeersleidingen, ontwerp- en fotostudio's, scheepsbruggen, 
architectenbureaus, beurzen en gamingtoernooien.  

Kortom: Wie over EIZO praat, heeft het over compromisloze kwaliteit. EIZO 
overtuigt al tientallen jaren met maximale betrouwbaarheid, beeldkwaliteit en 
ergonomie in al haar producten.  

 
 


