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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

EIZO RadiForce MX194 
Nový devatenáctipalcový prohlížecí monitor s klasickým 
poměrem stran 5:4 

 
Model MX194 se vyznačuje 
devatenáctipalcovou obrazovkou s 
klasickým poměrem stran 5:4 a 
přednastavenou jasovou křivkou 
DICOM®. Ta zaručuje správnou 
reprodukci šedých odstínů radiologických 
snímků. Díky technologii LED si tato 
obrazovka o rozlišení 1,3 megapixelu 
zachovává trvale stabilní jas.  

Panel VA použitý v modelu MX194 dosahuje vysokého kontrastu 2000:1. Ten má 
rozhodující vliv na zřetelné zobrazení snímků s výrazně temnými tóny a vynikajícím 
odstupňováním barev. Monitor MX194 se vyznačuje i jednotným podáním barev a 
rovnoměrným podsvícením. O to se stará Digital Uniformity Equalizer. Díky této 
funkci zobrazuje monitor černobílé i barevné odstíny radiologických snímků správně 
na celé ploše obrazovky. To je ideální při prohlížení snímků z digitálního 
přístupového systému. Závěr: Monitor MX194 představuje optimální přístroj pro 
personál přistupující na specializovaných pracovištích k obrazovým datům. 

• Barevný monitor LCD s rozlišením 1,3 megapixelu 

• Reprodukce odstínů šedi dle křivky DICOM® 

• Jas 350 cd/m², kontrast 2000:1 

• Samočinné řízení rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer) pro 

homogenní zobrazení na celé ploše 

• Automatické řízení jasu 

• Vstupy DisplayPort, DVI-D a DSub pro digitální i analogové signály 

 

 

EIZO: Jednoduše kvalita bez kompromisů 

EIZO je japonské slovo, jež znamená „obraz“. Toto slovo používá jako svůj název 
přední výrobce špičkových monitorových řešení. Cílem společnosti EIZO je 
konstrukce a výroba nejlepších monitorů pro každou oblast použití. Monitory EIZO 
proto najdete všude, kde je požadována nebo je zcela nezbytná vynikající kvalita 
obrazu. Jde například o administrativní pracoviště, zdravotnická zařízení, střediska 
řízení letového provozu, návrhářská a fotografická studia, lodní můstky, 
architektonické ateliéry, burzy a turnaje počítačových her.  

Zkrátka: Mluví-li někdo o značce EIZO, mluví vždy o nekompromisní kvalitě. A o 
produktech s maximální spolehlivostí, kvalitou obrazu a ergonomií ověřenou 
několika desetiletími.  
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