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Zgodność ze standardami medycznymi
Monitor spełnia najbardziej restrykcyjne normy medyczne, bez-
pieczeństwa i emisji EMC.

Uproszczona kalibracja zgodna
z DICOM Part 14
Dzięki dołączonemu oprogramowaniu do kontroli jakości RadiCS 
LE, wbudowany w monitor czujnik podświetlenia wykonuje uprosz-
czoną kalibrację zgodną ze standardem DICOM Part 14, korygując 
jasność i odcienie szarości monitora. Ogranicza to ilość czasu 
konieczną na zarządzanie monitorem.

Wybór optymalnego trybu wyświetlania
Przycisk CAL znajdujący się na przednim panelu, pozwala na 
wybranie różnych trybów wyświetlania, dla różnych typów obra-
zów, takich jak CR, CT oraz obrazów endoskopowych. Ponadto 
dostępna jest również funkcja Auto CAL automatycznie wybie-
rająca właściwy tryb.

Podświetlenie ekranu zsynchronizowane 
z wygaszaczem ekranu
Po zainstalowaniu oprogramowania narzędziowego ScreenManager 
Pro for Medical, funkcja Backlight Saver wyłącza podświetlenie 
monitora wraz z uaktywnieniem wygaszacza ekranu i włącza go 
ponownie, gdy komputer wychodzi z trybu wygaszacza ekranu. 

Monitor diagnostyczny

RadiForce® MX191
Kolorowy monitor LCD 1 MP 48cm (19”)

Ten atrakcyjny cenowo, niewielkich rozmiarów monitor 
o przekątnej 19” nadaje się doskonale do instalacji 
w środowiskach o dużym zagęszczeniu sprzętu 
i ograniczonej przestrzeni. Jego zaletą jest kalibracja 
zgodna ze standardem DICOM Part 14. 

Zgodność 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.

Szybka stabilizacja jasności
Opatentowany przez EIZO układ, szybko stabilizuje poziom jasno-
ści przy uruchamianiu lub wznawianiu pracy monitora. Ponadto, 
czujnik mierzy jasność podświetlenia i kompensuje jego wahania, 
wywołane temperaturą otoczenia i upływem czasu.

Przydatne dzielenie ekranu monitorów pano-
ramicznych i zestawów wielomonitorowych
EIZO ScreenSlicer to narzędzie, które pozwala na efektywne 
wykorzystywanie ekranu poprzez jego dzielenie na strefy. Różne 
okna mogą być łatwo rozmieszczane pomiędzy zdefiniowanymi 
obszarami pojedynczego monitora lub zestawu wielu monitorów.

Synchronizacja podświetlenia z programem 
przeglądarki
Zsynchronizowanie funkcji Backlight Saver z programem przeglą-
darki, powoduje, że podświetlenie monitora jest włączane, gdy jest 
ona używana i wyłączane, gdy użytkownik przestaje z niej korzystać.
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Funkcja ta pozwala na zmniejszenie zużycia energii monitora w 
dłuższym okresie czasu.

Ergonomiczna konstrukcja zwiększająca 
operatywność i redukująca zmęczenie 
wzroku
Stopka umożliwiająca regulację wysokości, odchylenie w osi pozio-
mej i pionowej sprawia, że korzystanie z monitora jest bardziej 
komfortowe.

5 lat gwarancji
Monitor objęty jest 5-letnią gwarancją. W Polsce dystrybutor 
zapewnia obsługę serwisową w trybie door-to-door.

Nie obejmuje spadku jasności.

RadiForce® MX191
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RadiForce® MX191
Specyfikacja techniczna

Kolor obudowy Czarny, Szary

Panel Typ VA

Podświetlenie CCFL

Przekątna 48 cm / 19” (481 mm)

Rozdzielczość naturalna 1280 x 1024 (5:4)

Rozmiar wyświetlanego obrazu 
(poziomo × pionowo)

376.3 x 301.0 mm

Wielkość piksela 0.294 x 0.294 mm

Paleta barw 16.77 milionów z palety 8,5 miliarda

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

Jasność 300 cd/m²

Kontrast 2000:1

Czas reakcji (typowy) 20 ms (On/Off), 8 ms (półtony)

Sygnał wideo Wejścia sygnałowe DVI-D x 1, D-Sub mini 15 pin x 1

Cyfrowa częstotliwość odświeżania 31 - 64 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

Analogowa częstotliwość odświeżania 24.8 - 80 kHz, 50 - 75 Hz 

USB Funkcje 1 upstream

Standard 2.0

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

Maksymalne zużycie energii 43 W

Typowy pobór mocy 26 W

W trybie oszczędzania energii Mniej niż 0.8 W

Zarządzanie energią Cyfrowe: DVI DMPM, Analogowe: VESA DPM

Dodatkowe cechy 
i funkcje

Stabilizacja jasności Tak

Predefiniowane tryby pracy CAL-Switch

Języki na wyświetlaczu OSD angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny

Specyfikacja 
fizyczna

Waga 7.2 kg

Waga bez stopki 5.2 kg

Certyfikaty i standardy* CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, 
Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

Dostarczane akcesoria Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DVI-D - DVI-D), kabel USB cable, płyta z oprogramowaniemk (RadiCS LE, 
ScreenManager Pro for Medical, instrukcja obsługi), karta gwarancyjna

Gwarancja 5 lat

* Najświeższych informacji udziela lokalny dystrybutor EIZO.


