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FlexScan EV2456 a FlexScan EV2451  
EIZO představuje dva zcela ploché 24palcové 
monitory s ultratenkým rámečkem a skrytými 
dotykovými ovládacími prvky pro komerční 
použití  

 
EIZO představuje monitory FlexScan 
EV2456 a EV2451 o úhlopříčkách 24,1 
a 23,8 palce optimalizované pro 
komerční použití – v kancelářích, 
burzovních sálech a velínech. Mezi 
přednosti monitorů patří zanedbatelná 
šířka rámečku na všech čtyřech 
stranách obrazovky a pokročilý 
ergonomický stojan se skrytými 
dotykovými ovládacími prvky a se 

světelnou nápovědou funkce přispívající k nejvyššímu pohodlí 
uživatele.  
 
Model FlexScan EV2456 disponuje fyzickým rozlišením 
1920 × 1200 bodů; u monitoru FlexScan EV2451 činí rozlišení 
1920 × 1080 bodů. V obou modelech nalezneme panel LCD typu 
IPS (In-Plane Switching) podsvícený svítivými diodami. Displej 
dosahuje kontrastu 1000:1 s pozorovacími úhly 178°. Monitor 
FlexScan EV2456 se může pochlubit maximálním jasem až 350 
cd/m2, zatímco pro model EV2451 platí hodnota 250 cd/m2. 
Rámeček obou modelů je tenký pouze 1 mm po stranách 
obrazovky a na jejím horním okraji a 4,6 mm ve spodní části. 
V kombinaci s naprosto plochou čelní stranou bez jakýchkoliv 
výstupků, např. pro ovládací prvky, to znamená prakticky souvislý 
obraz na víceobrazovkové sestavě. I přes svou malou šířku ukrývá 
přední strana rámečku u dolního okraje obrazovky elektrostatická 
tlačítka pro procházení nabídek na obrazovce. 
 
Nově vyvinutý stojan přináší následující funkce: 
• výškovou nastavitelnost v rozsahu 158,6 mm (EV2456), resp. 

172,7 mm (EV2451),  
• naklápění v rozsahu 40° (5° dolů, 35° nahoru), otáčení do stran 

o 344° a otáčení obrazovky o 90° do formátu na výšku, 
• úchyt a kryt kabelů pro uklizený a uspořádaný stůl. 
Regulace jasu u běžných monitorů s podsvícením LED může 
způsobovat blikání obrazovky zatěžující zrak uživatele. EIZO 
využívá kombinaci různých technologií regulace jasu k potlačení 
blikání (FlickerFree), které není patrné ani při nízkých úrovních. Ve 
spoře osvětlených kancelářích lze navíc jas ztlumit až na 1 cd/m2, 
což je méně než 1 % maximální hodnoty. 
Oba modely též nabízejí automatické potlačení části modrého 
spektra v podsvětlovacím systému při práci ve večerních a nočních 
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hodinách, což je důležité pro správné vyplavování melatoninu – 
látky, která má vliv poruchy spánku. 
 
Součástí monitorů EIZO jsou i technologie EcoView snižující 
spotřebu energie. Funkce EcoView-Optimizer šetří energii snížením 
jasu podsvícení za současného navýšení sytosti barev. Auto-
EcoView samočinně přizpůsobuje jas obrazovky okolnímu 
osvětlení, čímž snižuje spotřebu a předchází nadměrnému 
namáhání očí uživatele. Tyto technologie omezují typický příkon na 
11 W u modelu EV2451, resp. 13 W u monitoru EV2456. Díky 
těmto hodnotám se oba monitory honosí energetickým štítkem 
A++ dokládajícím nejvyšší účinnost. 
Uživatelé si mohou barevné podání, regulaci jasu a bílého bodu     
v průběhu dne či volby úspory energie monitorů FlexScan EV2451 
a EV2456 přizpůsobit pomocí nově vyvinutého softwaru Screen 
InStyle. Tato nastavení pak lze uplatnit na všech monitorech 
víceobrazovkové sestavy, čímž odpadá ruční nastavování každého 
monitoru zvlášť. Prostřednictvím serverové aplikace Screen InStyle 
může správce nastavovat všechny kompatibilní monitory z jednoho 
místa. To představuje přínos zejména tam, kde se požaduje 
správné nastavení všech přístrojů a používání funkcí pro úsporu 
energie. 
 
Další vlastnosti 
• Vstupy DisplayPort, HDMI, DVI-D a D-Sub 
• Rozbočovač USB 3.0 s jedním konektorem pro upstream 

a dvěma konektory pro downstream 
• Dva vestavěné reproduktory o výkonu 1 W a výstup 

na sluchátka 
• Režimy sRGB, Movie, Paper, DICOM a dvě uživatelské předvolby 
• Nulový příkon při vypnutém síťovém vypínači 
• Přepínání pixelů s funkcí Overdrive zkracuje reakční dobu na 

5 ms (šedá-šedá) a zajišťuje plynulé zobrazení pohyblivých 
obrazů bez artefaktů 

• Splňuje požadavky Energy Star 6 a TCO Certified Displays 7 
• Kompatibilní se softwarem EIZO Monitor Configurator, s jehož 

pomocí mohou systémoví administrátoři přenášet nastavení 
z jednoho monitoru přes USB na další monitory nebo na 
kancelářskou síť  

• Černé nebo bílé provedení s barevně sladěnými kabely 

Kompletní pětiletá záruka na elektroniku, LCD panel a jeho 
podsvětlovací systém jsou důkazem spolehlivosti monitorů.  
 
Nové monitory EIZO jsou v prodeji očekávány od února 2017. 
Nezávazná doporučená cena: 
EV2451   8.990 Kč včetně DPH 
EV2456  12.990 Kč včetně DPH. 


