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TISKOVÁ ZPRÁVA 

EIZO DuraVision FDS1903-A 
Nový 19palcový monitor pro oblast zabezpečení a dozoru 

EIZO představuje model DuraVision FDS1903-A – nový 19palcový monitor pro 
oblast zabezpečení a dozoru. Tento 19palcový monitor zpracovává analogové 
i digitální vstupní signály a poskytuje rozlišení 1280 × 1024 bodů. 

 
 

DuraVision FDS1903-A je následovníkem modelu FDS1903. Nový model je na 
rozdíl od svého předchůdce vybaven vstupem HDMI, takže může zobrazovat 
signál například z diskového záznamového zařízení či dalších digitálních zdrojů. 
Obrazovka nabízí zároveň i kompozitní vstup (BNC) pro připojení analogových 
dohledových zařízení v bezpečnostních systémech (CCTV) a monitorovacích 
kamer. Monitor zpracovává signály ve formátech NTSC, PAL a SECAM a je tudíž 
kompatibilní s nejrůznější dohledovou technikou. 

DuraVision FDS1903-A může zpracovávat signál Full-HD (1920 × 1080)                 
z rozhraní HDMI a zobrazovat jej na obrazovce o fyzickém rozlišení                   
1280 × 1024. Díky množství různých nastavení pro analogové i digitální signály 
si mohou uživatelé reprodukovaný obraz přizpůsobit a roztáhnout jej nebo jej 
zvětšit při zachování poměru stran. 

Obrazovka poskytuje funkce Underscan a Overscan. Ve funkci Underscan se 
zobrazuje 100 % obrazu, což je výborné u videosignálů. Naopak při použití 
funkce Overscan se zobrazuje jen asi 95 % obrazu bez nepodstatných částí, které 
se obvykle vyskytují u okrajů obrazovky. 

U běžných monitorů LCD se mohou barvy při sledování obrazu zespoda jevit jako 
vybledlé. Model DuraVision FDS1903-A je vybaven funkcí Up View snižující 
blednutí barev na minimum a zajišťující ostrý obraz. Monitor se proto dokonale 
hodí na pracoviště, kde bude umístěn nad úrovní očí. 

Vestavěný trojrozměrný oddělovač Y/C odděluje jasový signál od informací           
o barvách, aby bylo možné spolehlivě potlačit šum a kolísání barev vyskytující se 
zejména u analogových signálů. 

http://www.eizo.cz/
http://https/www.eizo.cz/zpravodaj
https://www.eizo.cz/fb
https://www.eizo.cz/tw
https://www.eizo.cz/ig
https://www.eizo.cz/yt
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Další vlastnosti 

• Dálkový ovladač 
• Vestavěné stereofonní reproduktory 0,5 W + 0,5 W 
• Nepřetržitý provoz s dvouletou zárukou 

Dostupnost 

DuraVision FDS1903-A je již v prodeji. Termín dostupnosti se může v jednotlivých 
zemích lišit. Přesnější informace získáte od prodejců a obchodních zástupců 
skupiny EIZO ve své zemi. 

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. 


