
23.8" (60 cm) LCD Monitor

Full HD bildskärm kombinerar fysisk ergonomi och synergonomi
med marknadens lägsta energiförbrukning, i ett extremt kompakt kabinett

Extremt tunna ramar
En attraktiv design som smälter in med skrivbordet och minskar 
ögonrörelsen mellan skärmarna på en arbetsplats där man har  
flerskärmslösningar. Bildskärmen har ultratunna ramar på sidorna 
och överkant med svarta kanter på endast 4,3 mm och ett djup  
på 47,9 mm. 

Automatisk kontroll av ljusstyrka
För att förhindra ögontrötthet har skärmen en sensor som kallas 
Auto EcoView. Den upptäcker förändringar i det omgivande ljuset 
som sker under dagen och justerar skärmen till den idealiska  
ljusstyrkan automatiskt.

74 % mer flimmerfri
I ett jämförelsetest har denna bildskärm i genomsnitt mer än 74 procent mindre  
flimmer jämfört med LED bildskärmar från andra leverantörer. 
På grund av det sätt ljusstyrkan styrs på LED bildskärmar uppstår flimmer som 
orsakar ögontrötthet. FlexScan EV-serien använder en hybridlösning för att 
reglera ljusstyrkan som gör dem flimmerfria utan att göra avkall på färgstabiliteten. 

Mindre blått ljus minskar ögontrötthet
Intill det synliga ljusspektrumet har blått ljus intilliggande våglängder med ultraviolett 
ljus. Jämfört med förinställda fabriksinställningen på 6 500K (som är standard för LCD 
skärmar), är “PaperMode” närmare spektralfördelningen med mera rödaktiga vågläng-
der vilket minskar mängden blått ljus. Det hjälper till att förhindra ansträngda ögon när 
man läser dokument.

Skärmen anpassar sig efter dygnets rytm
Automatisk dygnsrytmsanpassning med ScreenManager 
Pro, anpassar färgtemperaturen efter dygnets timmar. Blått 
ljus på kvällen bidrar till sömnlöshet och denna funktion gör 
att skämen minskar mängden blått ljus allt eftersom det blir 
mörkare vilket motverkar sömnlöshet.



Optimal placering med flexibel fot

www.eizo.com

5-års garanti
En unik garanti på 5 år som täcker alla komponenter, inkl. LCD 
panelen säkerställer en lång livslängd.  
Denna garanti är 2 år eller 67 % längre än den standardgaranti 
på 3 år som de flesta andra bildskärmsleverantörer erbjuder.


