
FDF2382WT
Ön előnyei

A 23 col képátlójú, 16:9 képarányú FDF2382WT modellnek a
kiváló képminőség az egyik legfőbb ismérve. Az IPS LCD modul
különösen lenyűgöző látószöget garantál. Mivel a bármilyen lá-
tószögből tökéletes megjelenítést nyújtó monitort kifejezetten a
szélesvásznú formátum és az érintőképernyős működtetés igé-
nyei alapján fejlesztették ki, a kezelőszervek és az információk
egyaránt kiválóan leolvashatók. Az egyidejűleg akár 10 külön-
böző érintés felismerésére is alkalmas FDF2382WT folyamatos
és pontos írást tesz lehetővé. A hibás, vagy például a kéz pihen-
tetéséből származó, nem kívánt karakterbevitelt figyelmen kívül
hagyja.

 23 colos, érintőképernyős, színes monitor 16:9
képaránnyal és Full HD felbontással

 Multi-Touch érintős működtetés (például nagyítás és
kicsinyítés, lapozás, elforgatás, eltolás stb.)

 Folyamatos és pontos karakterbevitel tenyérfelismerés
funkcióval

 Fényerő 260 cd/m², kontraszt 1000:1

 IPS LCD modul széles látószöggel

 Villódzásmentes képi megjelenítés

 DisplayPort, DVI-D és D-sub bemenetek digitális és
analóg csatlakoztatáshoz
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Kimagasló képminőség IPS panel alkalmazásával

A monitor rendelkezik a kiváló képminőséghez szükséges három
kulcstényezővel: a 1920 x 1080 (Full HD) képpontos, tökéletes
felbontásával, a legjobb kontraszttal 1000:1 és stabil fényerő-
vel akár 260 cd/m² értékig. Ez az alábbi előnyöket biztosítja az
Ön számára: tűéles szövegkontúrt, briliáns grafikát, és kristály-
tiszta képeket. A LED háttérvilágítással rendelkező kiváló minő-
ségű IPS panelnek köszönhetően a kontrasztok és a színek min-
den szögből stabilak maradnak.

Pontos színvezérlés

A tökéletes képminőség elképzelhetetlen kiváló színmegjelenítés
nélkül. Következésképpen az EIZO monitorokat a hagyományos,
8 bites LUT keresőtáblákhoz képest jelentősen pontosabb színin-
formációkat nyújtó, legalább 10 bites Look-Up-Table (LUT) egy-
ségekkel szereljük fel. A különösen finom színátmenetek tökéletes
minőségű színárnyalat-megjelenítést és egyéni beállításokat tesz-
nek lehetővé. A fehérpont értékek például 4000 és 10 000 K
(Kelvin) között, 500 K pontossággal és veszteségmentes módon
határozhatók meg.

10 és több bites Look-Up-Table 8 bites Look-Up-Table

Overdrive a villámgyors képváltásért

Gyors, gyorsabb, Overdrive: Az Overdrive oly mértékben gyor-
sítja a válaszidőt, hogy a szürke-szürke közötti átváltás átlag-
ban mindössze 11 ms alatt végbemegy. Így a filmeket és a gyors
képváltásokat zavaró utóvilágítás nélkül élvezheti.

Overdrive nélkül: elmosódás vagy késleltetés

Pontos és részletes karakterbevitel

A kapacitív érintőképernyő technológiát (PCAP) alkalmazó
FDF2382WT monitor a lehető legnagyobb pontossággal érzé-
keli az érintéseket. Így az egészen apró betű- és karaktertípusok
is egyszerűen beírhatók a képernyőn keresztül.

Jellemzők
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Érintőképernyő – gyakorlatilag keret nélküli kivitelben

A kijelzőt úgy alakították ki, hogy tökéletesen illeszkedjen a ke-
retbe. Ennek köszönhetően az érintőfelület még a szélek mentén
is zavartalanul használható, különösen kényelmessé téve ezzel a
görgetést és csúsztatást igénylő kézmozdulatokat.

Gyárilag beállított színmódok: Optimalizált megjelenítés
gombnyomásra

A gyárilag beállított színmódok megkönnyítik a képek, szöve-
gek és filmek feldolgozását, illetve azok megtekintését. Nem is
csoda, hiszen a szín beállításánál figyelembe kell venni, hogy fil-
met nézünk, képet szerkesztünk, az interneten szörfözünk vagy
éppen szöveget írunk. Egyetlen gombnyomással kiválasztható
a fényerő, gammakorrekció és színhőmérséklet legmegfelelőbb
előbeállítása.

Dönthető állvány

A dönthető állvány lehetővé teszi a rugalmas pozicionálást. A
monitor úgy helyezhető el az íróasztalon, mint egy laptop vagy

a kívánt szögbe billenthető. Ennek köszönhetően a monitor
könnyedén beállítható az ideális pozícióba, a minél kényelme-
sebb használat érdekében.

Döntés az állvány csúsztatásával: 17° - 70°

Egy monitor, sokféle csatlakozó

Egyszerűbb már nem is lehetne: A legtöbb végberendezést,
például a számítógépet, laptopot vagy kamerát közvetlenül
csatlakoztathatja a monitorhoz, hiszen a számos bemenettípus
közül választhat. Mindez megkönnyíti Önnek a mindennapi
munkát.

Zéró energiafogyasztás az üzemi kapcsoló használatával

A monitorok beépített, mechanikus üzemi kapcsolóval rendelkez-
nek. Ez rendkívül praktikus és takarékos: Ha az üzemi kapcsoló
segítségével kapcsolja ki a monitort, a készülék egyáltalán nem
fogyaszt áramot. Készenléti üzemmódban a készülék energiafo-
gyasztása legfeljebb 0,7 Watt.

Jellemzők
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Garantált 24 órás üzemeltethetőség

Ezt a kimagaslóan megbízható monitort kifejezetten 24 órás
üzemeltetésre terveztük. Ennek alátámasztásaként az EIZO 3 év
év garanciát biztosít a készülékre.

Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási
folyamatok

Az FDF2382WT készülékeket társadalmilag felelős módon állít-
ják elő. A gyártási folyamat teljes mértékben mentes a gyermek-
és kényszermunka alkalmazásától. Az ellátási lánc gondosan
megválasztott beszállítói szintén elkötelezték magukat a társa-
dalmilag felelős termelés mellett. Ez különösen igaz az úgyneve-
zett konfliktusövezetekből származó ásványkincsek beszállítóira.
A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységein-
ket a vállalat önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

Tudjon meg többet az EIZO felelős vállalati magatartásáról itt.

Környezet- és klímavédelem

Az FDF2382WT készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben ál-
lítják elő, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú
irányítási rendszer alkalmazásával. Ez a hulladék és szennyvíz

mennyiségének mérséklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb
szintű kibocsátására, az erőforrások környezettudatos felhasz-
nálására és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint az
alkalmazottak környezettudatos viselkedésének előmozdítását
célzó intézkedések meghozatalára is kiterjed. CSR (Vállalati tár-
sadalmi felelősségvállalás) jelentésünkben évente tájékoztatjuk a
közvéleményt a környezettudatosságot szolgáló intézkedéseink-
ről.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám FDF2382WT

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Ipari alkalmazások, Iroda, Videó biztonsági rendszerek

Termékcsalád DuraVision

EAN 4995047050872

Kijelző
Képátló [col] 23

Képátló [cm] 58

Képarány 16:9

Látható felület (szélesség x magasság) 509,2 x 286,4

Ideális/ajánlott felbontás 1920 x 1080 (Full HD)

Képpont távolság [mm] 0,265 x 0,265

Resolution supported 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024,
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480

Paneltechnológia IPS

Max. látószög (vízszintes) 178 °

Max. látószög (függőleges) 178 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI,
8 bit), 16,7 millió szín (D-Sub, 8 bit)

Színskála/keresőtábla 1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit

Max. színtér (jellemző) sRGB

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 260

Max. sötétkamrás kontraszt 1000:1

Reakció idő szürke-szürke váltás
(jellemző) [ms]

11

Max. frissítési frekvencia [Herzben] 60

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód sRGB, 2x további memóriaterületek

HDCP dekóder

Input signal identification

Beépített hangszóró

OSD nyelv de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Beállítási lehetőségek Fényerő, Kontraszt, Gamma, Minden EcoView funkció,
Színtelítettség, Színhőmérséklet/Fehérpont, Szín mód,
Színárnyalat, Bemeneti jel, Overdrive, Felbontás, Mérete-
zés, OSD nyelv, Méretezés, Hangerő, Be- és kikapcsol-
ható érintőképernyős funkció

Beépített tápegység

Érintőképernyő

Érintéstechnológia Vetítés-kapacitív (PCAP)

Touch kompatibilis operációs rendszer Windows 10, Windows 8.1 (64-bit/32-bit)

Max. Érintési pontok száma 10

Csatlakozó
Érintőcsatlakozó USB

Jelbemenetek DisplayPort, DVI-D, D-sub

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2.0

USB upstream csatlakozó 1 x B típusú

USB downstream csatlakozó 2 x típusú A

Videojel DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog

Control port USB-Protocol

Sync formats Elkülönített

Audio input 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort

Audio output 3,5 mm sztereó jack csatlakozó

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 14

Maximum Power Consumption [Watt] 42

Power Save Mode [Watt] 0,7

Power consumption off [Watt] 0

Energiahatékonysági osztály F

Energiafogyasztás/1000h [kWh] 21

Power supply AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Méret & Súly
Méretek [mm] 556,7 x 144,9-353,9 x 216,3-401,3

Súly [in kilograms] 6,6

Méretek talapzat nélkül [mm] 556,7 x 339,2 x 54

Súly állvány nélkül [in kilograms] 6

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Dönthetőség előre/hátra 17 ° / 70 °

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

15°-17°

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE, C-Tick, CB, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S,

VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

Szoftver & Tartozékok
Additional supply Tápkábel, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Jelkábel DVI-

D - DVI-D, USB 2.0 kábel, Audiokábel, Rövid útmutató,
EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF
kézikönyvet is), Lefedés, Tisztítókendő

Accessories EIZO ScreenCleaner (Karcmentes tisztítás az EIZO Scre-
enCleaner készletével), TP5 (Érintőpanelen használható
érintőtoll)

Garancia
Garancia és szerviz 3 év

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Adatlapot szerkesztettük
23.10.2022

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2022 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.
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