
S2133-BK
Ön előnyei

Az EIZO S2133 4:3 formátumú IPS-LCD monitor képátlója 21
hüvelyk, szabályozható takarékos LED háttérvilágításának fény-
ereje 420 cd/m2. A monitor jellemző fogyasztása 13 Watt. Az
Auto-EcoView segítségével a monitor további energiát takarít
meg azzal, hogy a kép fényerejét a környező világítástól füg-
gően állítja be. Az EcoView-Optimizer a kép tartalmától füg-
gően szabályozza a háttérfényt, így csökkenti az áramfelhasz-
nálást is. Az S2133 készüléket a legnagyobb felhasználói kom-
fort, a csökkentett környezeti terhelés, és az alacsony üzemi költ-
ségek jellemzik. Vállalatokat és hivatalokat céloz meg, és min-
denhol értékelik, ahol kiváló minőségű monitorra van szükség.

 4:3 képarányú IPS LCD kompakt és helytakarékos
kivitelben

 Fényerő 420 cd/m², kontraszt 1500:1, 178°-os
látószög

 Az Overdrive funkciónak köszönhetően 6 ms szürke-
szürke szín közötti átkapcsolási idő

 Auto-EcoView, EcoView-Index és EcoView-Optimizer
a maximális energiatakarékosság és az optimális
ergonómia érdekében

 USB elosztó egy Upstream és két Downstream csatla-
kozóval

 Display Port, DVI-D és D-sub bemenetek digitális és
analóg csatlakoztatás céljára

21,3" Office-Monitor



Kimagasló képminőség IPS panel alkalmazásával

A monitor rendelkezik a kiváló képminőséghez szükséges három
kulcstényezővel: a 1600 x 1200 képpontos, tökéletes felbontá-
sával, a legjobb kontraszttal 1500:1 és stabil fényerővel akár
420 cd/m² értékig. Ez az alábbi előnyöket biztosítja az Ön szá-
mára: tűéles szövegkontúrt, briliáns grafikát, és kristálytiszta ké-
peket. A LED háttérvilágítással rendelkező kiváló minőségű IPS
panelnek köszönhetően a kontrasztok és a színek minden szög-
ből 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 átlagban

mindössze 6 ms alatt végbemegy. Így a filmeket és a gyors kép-
váltásokat zavaró utóvilágítás nélkül élvezheti.

Overdrive nélkül: elmosódás vagy késleltetés

Energiamegtakarítás és szemkímélés az Auto EcoView
funkcióval

Nappal vagy éjszaka, világosban vagy sötétben: Mindegy mi-
kor és hogyan dolgozik, az Auto EcoView funkció folyamatosan
méri a környezeti fény változását és a képernyőt az ideális fény-
erőnek megfelelően állítja be. Teljesen automatikusan, saját ér-
zékelők használatával. Az előnyök: Csökken a zavaró vakítás,
a szeme nem fárad el olyan hamar. A speciális kétpontos vezér-
lésnek köszönhetően a legvilágosabb és a legsötétebb környe-
zet esetén is egyaránt ideális fényerőt biztosít. Még egy hasznos
funkció: A megvilágításhoz történő automatikus alkalmazkodás-
nak köszönhetően az állandóan maximális fényerőn működő
monitorokhoz képes akár 50 százalékos energiamegtakarítást is
elérhet.

Természetesen a monitor paramétereinek kézi beállítása to-
vábbra is lehetséges. Az EcoView-Index azt mutatja meg, hogy
mennyire környezetkímélő és takarékos az aktuális beállítás.

Napközben Este

Flicker-mentes: a szemek érdekében

A monitor bármilyen fényerőbeállítás mellett villódzásmentes
marad. Az előnyök: Nem fárad el olyan hamar a szeme. Hosszú
időn keresztül tud a képernyő előtt dolgozni.

Jellemzők
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Antireflexiós felület: jobb képminőség, kevesebb tükröződés

A S2133 monitort hatékony antireflexiós felülettel láttuk el. A
visszaverődő fény szétszórásával minimális szintűre mérséklődik
a visszatükröződés, így a S2133 hatékonyan megelőzi a tükrö-
ződést és a szem túlzott mértékű megerőltetését. Ezáltal jelentő-
sen csökkenhető a szemfáradékonyság és kényelmes munkavég-
zés biztosítható, mivel a tükröződés elkerüléséhez az ülőhelyze-
tünket sem kell megváltoztatni.

Rugalmas állvány

Ergonomikus és stabil: az állítható állványoknál az ergonómiára
helyezték a legfőbb hangsúlyt. A monitortalpat úgy fordíthatja,
süllyesztheti és döntheti, hogy az a lehető legkényelmesebb le-
gyen a háta, nyaka és a testtartása számára. Fokozatmentesen
szabályozható a magasság, így akár az állvány talpának leg-
aljáig is lesüllyeszthető. Ennek köszönhetően a legfelső képsort
ergonomikusan szemmagasság alá állíthatja be.

Magasságállítás
82 mm

Dőlésszög
0° előre és 40° hátrafelé

Elfordítás
35°

Elforgatás
90°

Optimalizált színmegjelenítés egy gombnyomással

Az előre beállított színmódok optimalizálják a képek, szövegek
vagy filmek megjelenítését. Mert nem mindegy, hogy filmet né-
zel, képet szerkesztesz, netezel vagy szöveget írsz. Egy gomb-
nyomással beállíthatja a megfelelő előbeállítást a fényerőre, a
gammakorrekcióra és a színhőmérsékletre. A Papír üzemmód
például a nyomtatott papír kellemes kontrasztját szimulálja, ami
olvasás közben kíméli a szemet és megelőzi a fáradtságot.

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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Akár 30%-os energiamegtakarítás az EcoView Optimizer
segítségével

Energiatakarékosság minőségromlás nélkül: Az EcoView Optimi-
zer sötét képek esetén automatikusan csökkenti a háttérvilágítást.
Ezáltal az áramfelhasználás akár 30 %-al is csökkenhet. Ezzel
egy időben felerősíti a jelet, és hozzáigazítja a színtónusokhoz.
Az eredmény: Azonos képminőség, alacsonyabb energiafel-
használás mellett.

LED háttérvilágítás: Takarékos működés, higanymentes
konstrukció

A LED háttérvilágítású monitorok a teljes élettartamuk ideje alatt
kímélik a környezetet, vagyis a gyártástól kezdve a használaton
át egészen az ártalmatlanításig. Hiszen egyrészt kiemelkedően
alacsony az energiafelhasználásuk... A jellemző fogyasztás
13 Watt körül alakul. Másrészt nem tartalmaznak higanyt, az
emberek és állatok számára mérgező anyagot, amelyet nagyon
nehéz ártalmatlanítani.

Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási
folyamatok

Az S2133 készülékeket társadalmilag felelős módon állítják elő.
A gyártási folyamat teljes mértékben mentes a gyermek- és kény-

szermunka alkalmazásától. Az ellátási lánc gondosan megvá-
lasztott beszállítói szintén elkötelezték magukat a társadalmilag
felelős termelés mellett. Ez különösen igaz az úgynevezett konf-
liktusövezetekből származó ásványkincsek beszállítóira. A tár-
sadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységeinket a
vállalat önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

Tudjon meg többet az EIZO felelős vállalati magatartásáról itt.

Környezet- és klímavédelem

Az S2133 készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben állítják elő,
az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási
rendszer alkalmazásával. Ez a hulladék és szennyvíz mennyisé-
gének mérséklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb szintű
kibocsátására, az erőforrások környezettudatos felhasználására
és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint az alkalmazot-
tak környezettudatos viselkedésének előmozdítását célzó intéz-
kedések meghozatalára is kiterjed. Jelentésünkben évente tájé-
koztatjuk a közvéleményt a környezettudatosságot szolgáló in-
tézkedéseinkről.

Jellemzők
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5 év garancia

Az EIZO öt év garanciát biztosít helyszíni csereszervizzel. Ez a
magasan fejlett gyártástechnológia következtében lehetséges,
ami egy egyszerű sikerelven alapszik: átgondolt és innovatív
monitortechnológia, prémium alapanyagokból előállítva.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám S2133-BK

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Iroda

Termékcsalád FlexScan

EAN 4995047043089

Variants S2133-GY (Szín: Világosszürke)

Kijelző
Képátló [col] 21,3

Képátló [cm] 54

Képarány 4:3

Látható felület (szélesség x magasság) 432 x 324

Ideális/ajánlott felbontás 1600 x 1200

Képpont távolság [mm] 0,27 x 0,27

Resolution supported 1600 x 1200, 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] 420

Max. sötétkamrás kontraszt 1500:1

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

6

Max. frissítési frekvencia [Herzben] 60

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
Előre beállított szín-/szürkeszint mód sRGB, Paper, Movie, DICOM, 1x további memóriaterület

Auto EcoView

EcoView Index

EcoView Optimizer

Overdrive

HDCP dekóder

Input signal identification

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

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), 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

Sync formats Elkülönített, Composite

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 13

Maximum Power Consumption [Watt] 45

Power Save Mode [Watt] 0,3

Power consumption off [Watt] 0

Energiahatékonysági osztály E

Energiafogyasztás/1000h [kWh] 17

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

Méret & Súly
Méretek [mm] 465 x 453-535 x 209

Súly [in kilograms] 8,6

Méretek talapzat nélkül [mm] 465 x 361 x 64

Súly állvány nélkül [in kilograms] 5,6

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Forgathatóság 35 °

Dönthetőség előre/hátra 0 ° / 40 °

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

 90°

Height adjustment range [mm] 82

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE, CB, EPA ENERGY STAR ®, TÜV/GS, TÜV/Ergono-

mics (beleértve az ISO 9241-307)**, EPEAT 2018 (US),
cTÜVus, EAC, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, CCC, RoHS,
China RoHS, WEEE

Szoftver & Tartozékok
Additional supply Tápkábel, Jelkábel DVI-D - DVI-D, Jelkábel D-sub - D-sub,

USB 2.0 kábel, Rövid útmutató, EIZO LCD kiegészítő CD-
lemez (tartalmazza a PDF kézikönyvet is)

Accessories PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális video- és
audiojelek továbbításához.)

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
21.05.2023

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2023 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.

Műszaki adatok
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Terms

*) A vásárlás dátumától számított maximum 30 000 üzemóra.

https://www.eizo.hu/flexscan/s2133-gy/
https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/S2133-HA.pdf

