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EIZO FlexScan EV2430 

Nový 24palcový kancelářský monitor – 
úsporný a ergonomický 

 
EIZO představuje model FlexScan EV2430 – úsporný 24palcový monitor optimálně 
konstruovaný pro každodenní kancelářské použití.  

 

 FlexScan EV2430 nabízí poměr stran 16:10 
a rozlišení 1920 × 1200 obrazových bodů. 
Je osazen panelem IPS LCD s podsvícením 
LED. Pozorovací úhel 178 stupňů, kontrastní 
poměr 1000:1 a typický jas 300 cd/m² z 
něj činí univerzálního kancelářského 
pomocníka.  

Monitor disponuje ergonomickým stojanem 
pro individuální polohování dle potřeb uživatele. Výšková nastavitelnost činí 131 
mm a začíná již zcela dole na úrovni nohy stojanu. Obrazovku lze naklápět o 35 
stupňů vzhůru, resp. o 5 stupňů dolů. Panel poskytuje možnost otáčení o 344 stupňů 
ve vodorovném směru a umožňuje i rotaci obrazovky o 90 stupňů do formátu na 
výšku. 

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, které není patrné ani při nízkých úrovních. Proto 
monitor EV2430 nebliká. Kromě toho pět přednastavených režimů (mezi nimi dva s 
uživatelsky definovatelným nastavením) přináší správné nastavení pro každé použití. 
Mezi režimy se přepíná stisknutím tlačítka. 

EIZO vybavuje své monitory technologií EcoView pro snížení spotřeby energie. 
EcoView-Optimizer šetří při zobrazování převážně tmavého obsahu 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. Senzor přítomnosti označovaný 
jako EcoView-Sense přepíná obrazovku samočinně do úsporného režimu, když 
uživatel opustí své pracoviště. Při jeho návratu senzor EcoView-Sense monitor zase 
zapne. EcoView přitom reaguje jak na pohyby, tak na tělesné teplo. Pomocí těchto 
technologií se typický příkon snižuje na 12 wattů.  

Monitor nabízí také režim „Paper mode“, jenž upravuje barevnou teplotu 
obrazovky tak, aby obraz působil dojmem skutečného papíru. Snížením barevné 
teploty klesá podíl modré části světelného spektra a omezuje se únava očí. Proto se 
režim „Paper“ dokonale hodí ke čtení dokumentů a práci s textem bez přetěžování 
zraku. 

http://www.eizo.cz/
http://https/www.eizo.cz/zpravodaj
http://www.facebook.com/EizoCzech
https://www.youtube.com/channel/UC-z4qi9BlYwp7ApxzecM72A
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Vlastnosti 

• Vstupy DisplayPort, 24pólový DVI-D a 15pólový D-Sub Mini 

• Rozbočovač USB s jedním konektorem pro upstream          a dvěma konektory 
pro downstream 

• Dva vestavěné reproduktory o výkonu 1 W, konektor audiosignálu a výstup na 
sluchátka 

• Režimy sRGB, Movie, Paper a dvě uživatelské předvolby 

• Nulový příkon při vypnutém síťovém vypínači  

• V souladu s Energy Star a TCO Certified Displays 7 

• V černém nebo šedém barevném provedení 

 

Dostupnost 

FlexScan EV2430 bude v prodeji od července 2018. Nezávazná doporučená 
prodejní cena činí 8.690 Kč. 

 

 

 

O společnosti EIZO 

Slovo EIZO znamenající v japonštině „obraz“ se stalo názvem společnosti 
zabývající se vývojem a výrobou špičkových zobrazovacích řešení. EIZO spojuje 
hardwarové a softwarové technologie s konzultantstvím, webhostingem a dalšími 
službami, aby napomohlo zákazníkům z oblasti obchodu, grafiky, počítačových 
her, lékařství, námořnictví, řízení letového provozu a dalších odvětví k pohodlnější, 
efektivnější a kreativnější práci. Vedení společnosti EIZO sídlí v japonském 
Hakusanu, ale výzkumné, vývojové a výrobní kapacity se kromě Japonska 
nacházejí i v Číně, Německu a Spojených státech. Obchodní zastoupení pak 
působí ve více než 80 zemích. 

 

 


