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Różne tryby wyświetlania podwójnych obrazów
Funkcje Picture-in-Picture (PIP), Picture-and-Picture (PAP) 
i Picture-over-Picture (PoP), pozwalają na równoczesne wyświe-
tlanie podczas operacji aktualnego obrazu i zdjęć archiwalnych 
pacjenta lub jego danych.

Całkowicie cicha, bezwentylatorowa 
konstrukcja
Zaprojektowany tak, aby móc odprowadzić ciepło, bez zastoso-
wania wentylatora, a tym samym unikać rozpraszającego hałasu 
oraz wzbijania się kurzu i zarazków, utrzymując je z dala od sali 
operacyjnej, jednocześnie zapewniając kontrolowany laminarny 
przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Kompatybilność z uchwytami i ramionami VESA
Zgodność ze standardem VESA umożliwia montowanie do posia-
danych już akcesoriów.

Zgodność ze standardami medycznymi
Monitor spełnia najbardziej restrykcyjne normy medyczne, bez-
pieczeństwa i emisji EMC.
 
Szybka stabilizacja jasności umożliwia 
szybki podgląd zaraz po włączeniu
Opatentowany przez EIZO układ, szybko stabilizuje poziom 
jasności przy uruchamianiu lub wznawianiu pracy monitora. 

Monitor diagnostyczny

RadiForce® LX470W
Kolorowy monitor LCD 119cm (47”) 

Ten szerokoekranowy monitor 2MP nadaje się idealnie 
do przeglądania prześwietleń rentgenowskich lub 
może służyć jako monitor poglądowy w środowisku 
chirurgicznym. Duża ilość wejść i wyjść, łączenie 
obrazów i wstępnie skalibrowane modele gamma 
pozwalają na przystosowanie tego monitora do 
zadań w wielu specjalnościach. Pasywne chłodzenie 
komponentów i wodoodporny, łatwy w czyszczeniu 
panel przedni umożliwia utrzymanie sterylnych 
szpitalnych warunków. 

Szerokie kąty widzenia umożliwiają jednocze-
sną pracę kilku osobom
Szerokie kąty widzenia z tylko minimalnymi zniekształceniami 
kolorów podczas patrzenia z boku.

Dokładna diagnostyka dzięki fabrycznej kali-
bracji zgodnej z DICOM Part 14
W celu zapewnienia jak najdokładniejszych i spójnych odcieni sza-
rości, EIZO przeprowadza na linii produkcyjnej dokładne pomiary 
i ustawia wszystkie odcienie szarości tak, aby każdy wyprodukowany 
monitor był zgodny ze standardem DICOM Part 14.

Pełna rozdzielczość Full HD
Z natywną rozdzielczością 1920 x 1200/1920 x 1080, monitor 
może wyświetlać oryginalne obrazy o wysokiej rozdzielczości HD 
(1920 x 1080), bez rozmyć lub zniekształceń.
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Ponadto, czujnik mierzy jasność podświetlenia i kompensuje jej 
wahania, wywołane temperaturą otoczenia i upływem czasu.

Jednorodność – kalibracja zgodna z DICOM 
Part 14
Kalibrowanie zgodne ze standardem DICOM Part 14 zapewnia 
uzyskanie najdokładniejszych i spójnych odcieni szarości, jakie 
tylko można uzyskać wraz z upływem czasu.

Dopasowanie kolorów do preferencji lekarza
Kolor, barwę, nasycenie, jasność, kontrast, temperaturę i odcienie 
wyświetlacza można regulować tak, aby pasowała do preferencji 
lekarza.

Duża ilość wejść i wyjść
Monitor ten posiada dużą ilość różnych wejść sygnałowych, umoż-
liwiając podłączenie zarówno do starszych, jak i najnowszych 
systemów endoskopowych, bez potrzeby korzystania z dodatkowych 
urządzeń pośredniczących zwiększających koszty. Dzięki wyjściu 
przelotowemu (loop-through) doskonale nadaje się do integracji 
z systemami wielomonitorowymi lub archiwizacyjnymi na sali 
operacyjnej.

Łatwe czyszczenie dzięki warstwie zabezpie-
czającej panel LCD
Warstwa ochronna zabezpiecza ekran przed zarysowaniami, uszko-
dzeniami i zachlapaniem, oraz ułatwia czyszczenie i dezynfekcję 
jego przedniej powierzchni.
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RadiForce® LX470W
Specyfikacja techniczna

Kolor obudowy czarny, szary

Panel Typ IPS

Podświetlenie CCFL

Przekątna 119 cm / 47” (1,193 mm)

Rozdzielczość naturalna 1920 x 1080 (16:9)

Rozmiar wyświetlanego obrazu 
(poziomo × pionowo)

1039.7 x 584.8 mm

Wielkość piksela 0.5415 x 0.5415 mm

Paleta barw 16.77 milionów

Kąty widzenia (poziomo / pionowo) 178°, 178°

Jasność 700 cd/m²

Jasność (zalecana do kalibracji) -

Kontrast 1000:1

Czas reakcji (typowy) 9 ms (półtony)

Sygnał wideo Wejścia sygnałowe BNC (HD-SDI) x 1, BNC (Composite) x 1, DVI-I x 1, HDMI x 1, D-Sub mini 15 pin (Separate Sync, Composite 
Sync, SoG*,YPbPr*, RGBS*, RGB/HV*) x 1, S-Video x 1

Wyjścia sygnałowe (loop through) BNC (HD-SDI, Composite) x 2, D-Sub mini 15 pin (VGA) x 1, S-Video x 1

Cyfrowa częstotliwość odświeżania 15 - 100 kHz, 50 - 85 Hz

Analogowa częstotliwość odświeżania 15 - 100 kHz, 50 - 85 Hz

USB Funkcje 1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB

Standard 2.0

Zasilanie Zasilacz AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksymalne zużycie energii 270 W

W trybie oszczędzania energii Mniej niż 14 W

Zarządzanie energią Cyfrowe: DVI DMPM, Analogowe: VESA DPM

Dodatkowe cechy 
i funkcje

Język menu OSD angielski, niemiecki

Specyfikacja 
fizyczna

Waga netto 40 kg

Waga netto (bez podstawy) 40 kg

Wymagania 
środowiskowe

Stopień ochrony IP54 z przodu, IP20

Certyfikaty i standardy* CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, FCC-A, C-Tick, RoHS, 
China RoHS, WEEE, CCC 

Dostarczane akcesoria Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D), pilot, płyta z instrukcją obsługi, karta gwarancyjna

Gwarancja 3 lata

* Najświeższych informacji udziela lokalny dystrybutor EIZO.


