
Vaše pohodlná pracovní plocha

 optimální ergonomie
 nejvyšší obrazová kvalita
 přívětivý k životnímu prostředí

 hospodárnost
 spolehlivost
 pětiletá záruka

Ergonomie
 výšková nastavitelnost
 naklápění a otáčení
 široké pozorovací úhly
 ultra tenký rámeček
 multi-monitorová řešení
 snížení zrakové zátěže

Úspora nákladů
 senzor přítomnosti zjišťuje, zda se nacházíte v blízkosti monitoru
 senzor AutoEcoView přizpůsobuje jas
 nižší spotřeba energie
 pětiletá záruka
 nižší TCO (Total Cost of Ownership)
 nižší náklady na výměny

EIZO vám nabízí
 předváděcí centrum: Showroom Karlín
 cenové konzultace
 zajištění projektů
 rychlou komunikaci
 .…



Ultra tenký rámeček.   Mimořádná obrazová kvalita.
Nová řada ultra slim značky EIZO

Další vlastnosti:
 pětiletá záruka

 obraz bez poblikávání díky hybridnímu řízení jasu – technologie FlickerFree

 funkce AutoEcoView, EcoView Index, EcoView Sense a EcoView Optimizer pro nejvyšší úsporu energie a ideální ergonomii

 ultra tenký rámeček – ideální pro multi-monitorová řešení

 vestavěné reproduktory a konektor pro sluchátka

 rozbočovač USB verze 3.0

 různé vstupy jako DisplayPort, HDMI, DVI-D a DSub pro digitální i analogové signály

Ultra tenký, ultra elegantní
Vysoce elegantní monitory EV2455 a EV2450 upoutají vaši pozornost stylovým designem a tím nejtenčím rámečkem, jaký kdy EIZO použilo. 
Díky rámečku tenkému pouze 1 mm se všechna vaše pozornost může soustředit na obsah obrazovky. V úsporném designu se skrývá nejvyšší 
obrazová kvalita a inovativní technologie.

Ergonomický a výhodný
Monitory nabízejí kromě velmi kompaktního designu také technologii EIZO EcoView pro nižší spotřebu energie a optimální ergonomii.
Funkce AutoEcoView pracuje zcela automaticky a neustále přizpůsobuje jas monitoru intenzitě světla dopadajícího na plochu obrazovky. Nejen 
že vám ušetří peníze za energii, ale předejde i vašemu oslnění za slabého okolního osvětlení a poskytne vám dostatečně jasný obraz v silně 
osvětlené místnosti.
Oba modely jsou dodávány s ergonomickým stojanem s výškovou nastavitelností v rozsahu 140 mm. Obrazovku lze naklápět v rozsahu 40° 
(5° dopředu a 35° dozadu) a otáčet o 344°. Můžete využít také změnu orientace obrazovky o 90° na obě strany. Výhodu mimořádně 
tenkých rámečků oceníte i při používání dvou monitorů umístěných vedle sebe ve formátu na výšku.

Kontakt
EIZO Europe GmbH – Praha

telefon: + 420 222 319 714

e-mail: info.cz@eizo.com, web: www.eizo.cz, www.eizomonitor.sk

EV2450
 23,8“
 poměr stran 16:9
 panel IPS
 rozlišení 1920 × 1080

EV2455
 24,1“
 poměr stran 16:10
 panel IPS
 rozlišení 1920 × 1200


