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Efektywne wyświetlanie danych na monitorze FlexScan 
EV2730Q w rozdzielczości SQFHD (1920 x 1920) 
Wyjątkowa rozdzielczość 1920 x 1920 pozwala wyświetlać o 
78% więcej pikseli niż na standardowych monitorach w 
rozdzielczości 1920 x 1080. Dodatkowa powierzchnia w pionie 
przydaje się do wyświetlania dużej ilości danych w długich 
oknach, ograniczając potrzebę przewijania zawartości ekranu.  

 
Zalety rozdzielczości 1920 x 1920 
Dla inżynierów 3D CAD 
Dodatkowa przestrzeń pionowa pozwala projektantom 3D CAD 
jednorazowo zobaczyć więcej pozycji na liście. Mogą także użyć 
całego ekranu, aby powiększyć obiekty 3D i zobaczyć z bliska 

potrzebne detale, podczas gdy na standardowym monitorze 
wokół obiektu pojawi się puste miejsce. 
 

Dla programistów 
Dodatkowa przestrzeń pozwala programistom zobaczyć całą 
tworzoną przez nich treść na jednym ekranie. Dzięki temu nie 
muszą już ciągle przewijać zawartości okna i mogą pracować 
szybciej i wydajniej. 
 

Ulga dla oczu 
Panel IPS zapewnia dobry widok pod każdym kątem. 
Regulowana stopka pozwala ustawić monitor w wygodnej 
pozycji. Ograniczenie emisji niebieskiego światła i wyświetlanie 
obrazów bez migotania zapobiega zmęczeniu wzroku. 
EV2730Q pozwala również ustawić jasność ekranu na poziomie 
zaledwie 1%. 
 

Oszczędność energii i dbałość o środowisko 
Podświetlenie LED gwarantuje mniejszy pobór energii i dłuższą 
żywotność ekranu, a czujnik obecności wykrywa, kiedy 
użytkownik odchodzi od biurka i automatycznie przełącza monitor 
w tryb oszczędzania energii. Po powrocie użytkownika na 
stanowisko monitor włącza się z powrotem. 
 

Złącza sygnałowe 
Monitora ma złącza: Dual link DVI, DisplayPort, 2 porty USB 
odgrywające rolę huba oraz wejście i wyjście audio: 3,5mm stereo 
jack. 
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Monitor EV2730Q ma rozdzielczość  
1920 x 1920, co oznacza, że szerokość  
i wysokość ekranu jest taka sama. Dzięki 
temu możesz przewijać mniej, widzieć 
więcej i pracować wydajniej.  

 

• Cienkie ramki i szeroki zakres 
regulacji stopki 

• Mniej niebieskiego światła, brak 
migotania obrazu oraz automatyczna 
regulacja jasności 
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Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl  

 
Gwarancja i wsparcie 
Model objęty jest 5-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero 
martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.  
 
ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE: 
https://www.eizo.pl/  
https://www.facebook.com/EizoPolska/   
https://www.instagram.com/eizopolska/  

 

SPECYFIKACJA 

Kolor obudowy Czarny, biały 

Matryca IPS z podświetleniem LED 

Przekątna 26,5" / 67 cm 

Naturalna rozdzielczość 1920 x 1920 (1:1) 

Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) 475,7 x 475,7 mm 

Rozmiar piksela 02478 x 0,2478 mm 

Liczba kolorów 16,77 miliona 

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

Jasność 350 cd/m² 

Kontrast 1300:1 

Czas reakcji (typowy) 5 ms (gray-to-gray) 

Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB 

Wejścia sygnałowe DisplayPort x 1 DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP) 

Cyfrowa częstotliwość odświeżania 31 - 127 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz, Single link: 29 - 31 Hz) 

USB 1 port do upstream, 2 porty jako hub USB; standard USB 2.0 

Audio Głośniki 1,0 W + 1,0 W,wejście 3.5 mm stereo jack,  wyjście słuchawkowe  (3,5 
mm headphone jack) 

Zasilacz AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz 

Maksymalny pobór mocy 64 W 

Typowy pobór mocy 25 W 

W trybie oszczędzania energii Poniżej 0,5 W 

Auto EcoVie / BrightRegulator/EcoView 
Sense 

Tak 

Predefiniowane tryby pracy FineContrast (User1, User2, sRGB, Paper, Movie) 

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

Rozmiar (szer x wys x gł) 497 x 512,5 - 613,5 x 245 mm (bez stopki: 497 x 501,5 x 56 mm) 

Waga 7,1 kg (bez stopki 4,2 kg) 

Regulacja Wysokość w zakresie 141 mm, pochylenie 35° góra, 5° dół, obrót 344° 

Warunki środowiskowe Temperatura 5 - 35 °C, wilgotność 20 - 80 % 

Certyfikaty i standardy TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, 
cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, 
WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R 

Dołączone akcesoria Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D [obsługa dual link], DisplayPort 
- DisplayPort), płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (podręcznik w 
formacie PDF, ScreenManager Pro for LCD [DDC/CI], oprogramowanie EIZO 
ScreenSlicer), instrukcja instalacji. 

Gwarancja 5 lat 
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