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FlexScan EV2456 en FlexScan EV2451  
EIZO lanceert twee volledig vlakke monitoren 
in 24"-formaat met extra smalle bezels  

 
EIZO introduceert de FlexScan 
EV2456 van 24,1 inch en de FlexScan 
EV2451 van 23,8 inch: twee 
monitoren ideaal voor kantoren , 
controlrooms en thuisgebruik. De 
monitoren zijn bijna frameloos en 
voorzien van een geavanceerde, 
ergonomische voet, die voor optimaal 
gebruikscomfort zorgt.  

De FlexScan EV2456 beschikt over een native resolutie van 
1920 × 1200, de FlexScan EV2451 over een resolutie van 
1920 × 1080. Beide monitoren zijn uitgerust met een LCD-
beeldscherm met IPS (In-Plane Switching), LED-backlight, een 
contrastverhouding van 1000:1 en een kijkhoek van 178°. De 
nominale helderheid bedraagt 350 cd/m2 voor de FlexScan EV2456 
en 250 cd/m2 voor de EV2451.   
Bij beide modellen is de bezel aan de zij- en bovenkanten slechts 1 
mm breed, en aan de onderkant 4,6 mm. Het volledig vlakke 
oppervlak zorgt in multi-monitoropstellingen voor een bijna 
naadloze weergave. In de smalle onderrand aan de voorzijde zijn 
elektrostatische schakelaars verwerkt, om te navigeren door het 
menu.  
Daarnaast is de voet volledig opnieuw ontwikkeld en biedt de 
volgende functies: 
• in de hoogte verstelbaar tot 158,6 mm (EV2456) of 172,7 mm 

(EV2451);  
• hellingshoek van 40° (5° naar onderen en 35° naar boven), 

draaihoek van 344° en de mogelijkheid om de monitor 90° te 
draaien voor gebruik in portretstand; 

• kabelhouder en -afscherming, voor een geordend en 
georganiseerd bureau.   

Bij het dimmen van traditionele LED-monitoren kunnen onnodige 
flikkeringen in het beeldscherm optreden, met vermoeide ogen als 
gevolg. EIZO voorkomt flikkerende beelden zelfs bij lage 
beeldhelderheid, door verschillende technologieën voor het regelen 
van de helderheid te combineren. In donker verlichte kantoren kan 
de helderheid bovendien op 1 cd/m2worden ingesteld – dus minder 
dan 1% van de maximumwaarde 
De monitoren van EIZO zijn uitgerust met EcoView-technologie om 
het energieverbruik te reduceren. De functie EcoView Optimizer 
reduceert het energieverbruik door de helderheid van de backlight 
te verminderen en de kleurverzadiging te verhogen. Auto EcoView 
past de helderheid van het beeldscherm automatisch aan op basis 
van het omgevingslicht, om het energieverbruik te reduceren en 
overbelasting van de ogen tegen te gaan. Dankzij deze  
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technologieën bedraagt het gemiddelde energieverbruik van de 
EV2456 slechts 11 Watt en van de EV2451 13 Watt. Hiermee 
hebben beide monitoren het EU-energielabel A++ behaald voor 
optimale energiezuinigheid..  
Met de nieuw ontwikkelde software "Screen InStyle" van EIZO 
kunnen eindgebruikers de kleuren, het circadian dimming 
(dimfunctie die het verloop van de dag volgt) en de energie-
instellingen van de FlexScan EV2456 en EV2451 bepalen. Deze 
instellingen kunnen dan worden overgedragen naar alle 
beeldschermen in een multi-monitorconfiguratie, zodat dit niet 
individueel hoeft te gebeuren.. Dankzij een servertoepassing voor 
Screen InStyle kan een systeembeheerder de instellingen van alle 
compatibele monitors vanuit één centrale plek beheren. Dat is 
vooral nuttig voor ondernemingen die ervoor willen zorgen dat alle 
monitoren correct afgesteld zijn en dat de energiebesparende 
instellingen geactiveerd zijn. 
 
Overige eigenschappen 
• Per monitor één DisplayPort-, HDMI-, DVI-D- en DSub-ingang 
• USB 3.0-hub met één upstream- en twee downstream-poorten 
• Twee geïntegreerde luidsprekers van 1 Watt en 

koptelefoonuitgang 
• sRGB, Movie, Paper, DICOM en twee door de eindgebruiker 

definieerbare instellingen 
• Geen stroomverbruik bij een uitgeschakelde aan/uit-knop 
• Overdrivecircuit met grijs-naar-grijs-responstijd van 5 ms, voor 

een vloeiende weergave van bewegende beelden zonder 
bewegingsartefacten 

• Conform Energy Star 6 en TCO Certified Displays 7 
• Compatibel met EIZO Monitor Configurator-software, waarmee 

systeembeheerders de instellingen van een monitor via USB op 
andere monitoren of op het bedrijfsnetwerk kunnen overdragen  

• Beschikbaar in zwarte of witte uitvoering met kabels in 
bijbehorende kleuren 

 
Prijs en beschikbaarheid: De nieuwe EIZO monitoren zijn 
vanaf januari verkrijgbaar. Adviesprijzen: 395 euro voor de EV2451 
en 578 euro voor de EV2456  

 
 


