
RX850
Ön előnyei

A RadiForce RX850 típus 8 megapixeles képernyőjének köszön-
hetően lehetővé teszi a hagyományos több képernyős megoldá-
sok hatékony kiváltását. Mivel a különböző képeket egyidejű-
leg és áttekinthető módon jeleníti meg, elősegíti a röntgendiag-
nosztikai munkafolyamatok ésszerűsítését és optimalizálását. A
nagyméretű képernyő jóval kevesebb helyet foglal el az aszta-
lon, mint a sok különálló eszköz együttvéve. A kevesebb fej- és
szemmozgás kényelmesebbé teszi a különböző felvételek meg-
tekintését. A fekete színű keret ideálissá teszi a sötétebb árnya-
latú diagnosztikai jelentések megtekintésére. Míg a felhasználó
elsősorban a megjelenített felvételekre összpontosíthat, addig a
fehér színű oldalsó szegély előnyös megjelenést kölcsönöz a ké-
szülék számára.

 8 megapixeles LCD képernyő LED háttérvilágítással a
megbízhatóan magas és tartósan stabil fényerőért

 68 milliárd színárnyalatból álló színskála a pontos
színvisszaadás érdekében, akár 10 bites színfelbon-
tással

 Automatikusan szabályozható fényerősség-eloszlás
(Digital Uniformity Equalizer technológia)

 Előkészítve a DIN 6868-157 és a QS-RL szabvány
szerinti kalibrációs, ingadozási és állandósági méré-
sekre

 Hibrid gamma funkció, vagyis az eltérő szürkeárnya-
lati karakterisztikákat igénylő felvételek színérték gör-
béinek teljesen automatikus hozzárendelése.

 Beépített érzékelő az automatikus és pontos kalibrá-
láshoz.

 Fényérzékelő a diagnosztikai helyiség környezeti
fényviszonyainak méréséhez.

 Jelenlét érzékelő, mely a képernyőt a felhasználó
jelenléte szerint ki- és bekapcsolja.

 Picture-by-Picture funkció két különböző képernyőjel
egyidejű megjelenítése érdekében.
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Kimagasló képminőség a legfinomabb részletekért

A 8 Megapixeles (színes) megapixeles felbontásnak, a 1450:1
kontrasztaránynak és az akár 850 cd/m2 értékű stabil fényerő-
nek köszönhetően a monitor rendkívüli képminőséggel rendelke-
zik. Még a legfinomabb részletek is differenciáltan jelennek meg,
függetlenül attól melyik látószögből nézi a monitort. Ez nagyon
előnyös lehet akkor, ha több orvos is figyeli a képernyőt.

A képminőség következetes fenntartása

Az állandó képminőség fenntartására tervezett, opcionális EIZO
RadiCS szoftver lehetővé teszi a monitorok átfogó karbantartá-
sát és felügyeletét, mely a kalibrálástól kezdve az ingadozási és
állandósági mérésen át egészen az archiválásig minden terüle-
ten használható. Dolgozzon egyszerre több monitoron is a Ra-
diNET Pro szoftver használatával. Ezen a rendszeren keresztül
központilag vezérelheti minden monitor kalibrálását, és az előz-
ményeket is ellenőrizheti. Így jelentős időt takaríthat meg, és a
teljes intézményben egységesen magas képminőséget biztosít-
hat. Az alapváltozatú RadiCS LE szoftver a RadiForce GX, RX és
MX/MS modellek alapfelszereltségéhez tartozik.

Tudjon meg többet a RadiCS felhasználási kategóriákról

Tudjon meg többet a (tartozékként kínált) RadiCS LE szoftverről

Tudjon meg többet a (külön megvásárolható) RadiCS szoftverről

Tudjon meg többet a (külön megvásárolható) RadiNet Pro szoft-
verről

Egymilliárd színárnyalat a 12 bites LUT-tal

A készülék a színek visszaadását egy 12 bites keresőtábla (LUT)
segítségével szabályozza. DisplayPort használata esetén ebből
10 bit áll rendelkezésre a megjelenítéshez. Ennek köszönhetően
maximálisan 1 milliárd színárnyalat jeleníthető meg. Így a diag-
nosztikában elvárt karakterisztikák és finomstruktúrák pontosan
felismerhetők.

12 bites LUT nélkül 12 bites LUT-tal

Pontos diagnosztika monokróm és színes felvételekkel

Monokróm mammográfiai felvételek, például az MRT és ultra-
hang képek a mell vizsgálatának kedvelt diagnosztikai eszközei
közé tartoznak. A különböző típusú felvételek megjelenítéséhez
rendszerint különböző monitorok szükségesek. A mammográ-
fiához és általános röntgen vizsgálatokhoz használható, FDA-
510(k) engedéllyel rendelkező 8 megapixeles EIZO RadiForce
RX850 monitor a különböző típusú felvételeket párhuzamosan
jeleníti meg. És mindezt rendkívül pontosan, a tökéletes diagnó-
zis felállítása érdekében.

Három képmegjelenítő eszköz helyett az RX850(-AR) minden felvételt egy
képernyőn jelenít meg.

FDA engedély

A kijelző az FDA-510 (k) engedéllyel rendelkezik az emlő tomo-
szintéziséhez, mammográfiához és általános radiográfiához.

Jellemzők
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https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radics/a-radics-alkalmazasi-osztalyai/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radics-le/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radics/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radinet-pro/
https://www.eizo.hu/kiegeszito/szoftverek/radinet-pro/


Állandó képminőség a beépített előlapi érzékelőknek
köszönhetően

A keretbe épített előlapi érzékelő (IFS) biztosítja a fehérpont és a
színárnyalat karakterisztika pontos kalibrálását. Méri a fényerőt
és szürkeárnyalatot, és a DICOM szabvány alapján önállóan
kalibrálja a monitort. Az érzékelő automatikusan működik, anél-
kül, hogy közben korlátozná a monitor látóterét. Ezáltal karban-
tartási költséget és időt takaríthat meg, és nyugodtan hagyatkoz-
hat a mindig állandó képminőségre.

IFS nélkül IFS-vel

Egyenletes megvilágítás és magas színtisztaság

A monitor a magas színtisztaság és az egyenletes megvilágítás
miatt erősen fénylik. Erről gondoskodik a digitális képkiegyenlítő
áramkör (DUE), amely képpontról képpontra automatikusan ja-
vítja az egyenetlenségeket. A radiológiai és egyéb gyógyászati
felvételek szürke- és színárnyalatai helyesen jelennek meg a tel-
jes képernyőfelületen. Ez elengedhetetlen a pontos diagnózis-
hoz felállításához.

DUE nélkül DUE-vel

Kontrasztgazdag és részletes

A magas kontrasztarány miatt a megjelenítés kimagaslóan rész-
letgazdag. A szürkeárnyalatok és a feketeértékek erősen diffe-
renciáltak. Ennek köszönhető a szürkeárnyalatos képek rendkí-
vül éles visszaadása. Még a legfinomabb struktúrákat is felismer-
heti.

Alacsony kontrasztú felvételek Magas kontrasztú felvétel

Állandó fényerő minden pillanatban

A háttérvilágításért felelős érzékelő folyamatosan felügyeli a mo-
nitor fényerejét. Az előnye: Már másodpercekkel a bekapcsolás
után a meghatározott és kalibrált fényerő aktivizálódik, mely a
teljes üzemidő alatt változatlan marad. Az érzékelőt láthatatla-
nul beépítették a monitorba.

A környezetifény-érzékelő segíti az állandósági mérést

A monitorba épített érzékelő a környezeti fény mérésére is szol-
gál, és felhasználható az állandósági mérésekhez. A környe-
zeti megvilágítás erőssége a beépített érzékelő, valamint a külön
megvásárolható RadiCS szoftver segítségével határozható meg.

Jellemzők
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Megbízható fényerő

Az EIZO termékeit kimagasló minőség jellemzi. A monitorokra
nyújtott garancia a fényerő-stabilitás biztosítására is kiterjed.

Optimalizált munkafolyamat

A RX850 többképernyős monitor 8 Megapixeles (színes) mega-
pixel képadatot képes megjeleníteni zavaró keret nélkül, ami a
többmonitoros konfiguráció esetén elkerülhetetlen. A többkép-
ernyős megoldás elegendő helyet kínál minden szükséges kép-
alkotó alkalmazás párhuzamos megjelenítésére és javítja a ra-
diológiai munkafolyamatokat, illetve a teljes munkavégzés haté-
konyságát.

Végbélvizsgálat Szívvizsgálat

Képek összehasonlítása zavaró keret nélkül

A monitor DVI-D és DisplayPort bemenettel rendelkezik, és két
grafikus kártya, illetve két számítógép csatlakoztatható egy-
szerre. A képek egymás mellett (kép és kép) jelennek meg a kép-
ernyőn. Így egyszerre két forrásból jeleníthet meg és hasonlíthat
össze képeket, zavaró képernyőkáva nélkül.

Kétképernyős megoldás egy monitorral

A kép és kép funkcióval két különböző bemeneti jelforrás képét
jelenítheti meg egyetlen monitoron. A zavaró keret nélküli, széles
formátumú kép egyszerű és rugalmas használatot tesz lehetővé.

Jelenlét érzékelő: Ha nincs jelen, kikapcsol

A jelenlét érzékelő használatával energiát takarít meg, és kíméli
a környezetet. Az érzékelő észleli, hogy ül-e valaki a képernyő
előtt, vagy nem. Amint az adott személy elhagyja a munkaterüle-
tét, kikapcsol a képernyő. Ha visszatér a személy, a monitor tel-
jesen automatikusan újra bekapcsol az egér, vagy a billentyűzet
megérintése nélkül. Várakozási idő nélkül, mindig használatra
kész.

A kikapcsoló automatikának köszönhetően hosszabb a
hasznos élettartam

A monitor a háttérvilágítást vezérlő kikapcsoló automatikával
rendelkezik (háttérvilágítás kímélő). Ezáltal meghosszabbodik
a hasznos élettartam. A képernyőkímélőhöz hasonlóan, ha a
képernyő nincs használatban, kikapcsolnak a LED diódák.

A háttérvilágítás kímélő funkció a RadiCS szoftver egyik eleme.

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.

Jellemzők
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FlexStand: ergonomikus állvány

Az állvány lehetővé teszi a monitor elfordítását vagy döntését,
továbbá a képernyő vízszintes vagy függőleges beállítását is.
A fokozatmentes magasságállítás teljesen lent, az íróasztalnál
kezdődik. Ez optimális ergonómiát tesz lehetővé, függetlenül
attól, hogy a képernyő előtt állunk vagy ülünk. A maximális
állítási lehetőség ellenére a FlexStand állvány mindig tökéletesen
stabil marad.

Szemkímélő komfortlámpa az EIZO-tól

Az EIZO teljesen új, felhasználóbarát komfortlámpája sötét
helyiségben dolgozó radiológusok számára. A monitor mögötti
lágy háttérvilágítás csökkenti a szem fáradását, mely akkor
alakul ki, ha gyakran kell a tekintetet a fényes képernyő és a
sötétben lévő tárgyak között váltogatni.

Tovább a RadiLight termékoldara

5 év garancia

Az EIZO öt év garanciát biztosít. Ez a magasan fejlett gyártás-
technológia következtében lehetséges, ami egy egyszerű sike-
relven alapszik: átgondolt és innovatív monitortechnológia, pré-
mium alapanyagokból előállítva.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám RX850

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Gyógyászat

Termékcsalád RadiForce

Kijelző
Képátló [col] 31,1

Képátló [cm] 79

Képarány 17:9

Látható felület (szélesség x magasság) 697 x 368

Felbontás megapixelben 8 Megapixeles (színes)

Ideális/ajánlott felbontás 4096 x 2160 (4K)

Képpont távolság [mm] 0,17 x 0,17

Paneltechnológia IPS

Max. látószög (vízszintes) 178 °

Max. látószög (függőleges) 178 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 16,7 millió szín
(DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit)

Színskála/keresőtábla 68 milliárd színárnyalat / 12 bit

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 850

Recommended brightness warranty 500

Gyárilag kalibrált fényerő [cd/m²] 400

Max. sötétkamrás kontraszt 1450:1

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód DICOM, CAL1, CAL2, Hybrid Gamma, Text

DICOM színárnyalat karakterisztika

RadiCS alkalmazás osztályok I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

A fényerő és a fényerősségi jellemzők
hardveres kalibrációja



Digital Uniformity Equalizer (Homoge-
nitás vezérlés)



Hybrid Gamma funkció

Érzékelők Jelenlét érzékelő, Környezetifény-érzékelő, Beépített
előlapi érzékelő

Kép és Kép

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

Beállítási lehetőségek fényerősség, gamma, színtelítettség és színintenzitás,
felbontás, DICOM színárnyalat karakterisztika, kép és
kép, kép a képben, OSD nyelvek (német, angol, francia,
spanyol, olasz, japán, svéd, kínai), interpoláció, időzített
kikapcsolás

Button Guide

Csatlakozó
Jelbemenetek 2x DisplayPort, 2x DVI-D

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)

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 111

Maximum Power Consumption [Watt] 227

Power Save Mode [Watt] 6

Power consumption off [Watt] 0

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

Méret & Súly
Méretek [mm] 747 x 449,5-593,5 x 281,5

Súly [in kilograms] 22,4

Súly állvány nélkül [in kilograms] 15,8

Forgathatóság 344 °

Dönthetőség előre/hátra 0 ° / 30 °

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

Nein

Height adjustment range [mm] 144

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE (Medical Device), EN 60601-1, UL60601-1, CSA

C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN
ICES-3 (B), C-Tick, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R, FDA
510(k)-kioldó mert mell-tomoszintézises és mammográfia

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

RadiCS LE, ScreenManager PRO Medical

Additional supply Tápkábel, Tápegység, 2x jelkábel DisplayPort - Display-
Port, 2x jelkábel DVI-D - DVI-D (Dual-link), USB 2.0 kábel,
EIZO LCD kiegészítő CD-lemez (tartalmazza a PDF kézi-
könyvet is)

Accessories RadiCS (A RadiCS szoftver számos vizsgálati és automa-
tikus kiigazítási lehetőség biztosításával segíti elő a Radi-
Force képernyőkön keresztüli állandó és következetes mi-
nőségű képmegjelenítést.), RadiNET Pro (EIZO szoftver
nagyobb intézmények hálózatalapú minőségirányításához
monitor-távvezérlési funkcióval.), RadiLight (Komfortlámpa
röntgenfelvételek megtekintéséhez)

Garancia
Garancia és szerviz 5 év garancia*

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

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

Adatlapot szerkesztettük
12.12.2021

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2021 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.

Műszaki adatok

8MP Medical-Display

6

Terms

*) A készülékre a vásárlás időpontjától számítva 5 év garanciát adunk. A garancia kiterjed továbbá
a háttérvilágítás normál használatára, amennyiben ezt az ajánlott maximális 500 cd/m²-es fényerőn,
7500 K fehérpont értéken üzemeltetik. Az EIZO a fenti fényerőt a vásárlástól számított 5 évig vagy 20
000 üzemóráig garantálja (attól függően, hogy melyik következik be előbb). A garancia kiterjed 30
000 üzemórára, amennyiben a gépet maximálisan 400 cd/m²-es fényerőn üzemeltetik.


