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EIZO FlexScan EV2780 
EIZO introduceert 27"-monitor met 
aansluiting voor USB Type-C  
 
EIZO kondigt de 
introductie van de 27-
inch monitor FlexScan 
EV2780 aan. EIZO’s 
eerste monitor met USB 
Type-C-aansluiting. Met 
USB Type-C worden 
video-, audio- en USB-
signalen via één enkele 
kabel doorgegeven, die 
een razendsnelle overdrachtssnelheid mogelijk maakt: tot 5 Gbps 
tussen de FlexScan EV2780 en aangesloten apparaten. Daarnaast 
kan de FlexScan EV2780 tot 30 Watt stroom leveren om uw 
notebook of andere apparaten op te laden via dezelfde USB-kabel 
Type-C, zodat losse stroomkabels overbodig worden.  
De flexibiliteit van een USB Type-C-aansluiting maakt de FlexScan 
EV2780 een veelzijdige monitor, inzetbaar op vaste 
kantoorwerkplekken, maar ook uitermate geschikt voor 
flexplekken. 
De behuizing is met een frame van slechts 1 mm breed vrijwel 
randloos. Dit minimalistische design zorgt in combinatie met het 
volledig vlakke oppervlak voor een naadloze kijkervaring. De 
behuizing is verkrijgbaar in zwart en wit, met bijpassende kabels. 
De FlexScan EV2780 ondersteunt picture-by-picture en is voorzien 
van talloze ergonomische en energiebesparende functies. De 
monitor is dan ook ideaal voor zakelijke omgevingen, zoals 
dealingrooms, backoffices en controlekamers.  
Het 27-inch LCD-scherm is voorzien van een LED-backlight en IPS 
(in-plane switching) met een native resolutie van 2560 x 1440 en 
een kijkhoek van 178°. De nominale helderheid is 350 cd/m2 en de 
contrastverhouding is 1000:1. 
De monitor beschikt over Auto EcoView - een ingebouwde sensor 
die de helderheid van het scherm automatisch aanpast aan de 
helderheid van het omgevingslicht, om energieverbruik te verlagen 
en vermoeide ogen te verminderen. Met de vooringestelde modus 
"Paper" wordt blauw licht gereduceerd voor een comfortabelere 
kijkervaring.  
Daarnaast heeft EIZO een nieuwe software ontworpen, Screen 
InStyle. Hiermee kunnen gebruikers voorgeprogrammeerde modi 
toewijzen aan programma's en instellingen wijzigen voor 
energieverbruik en dimmen in een dag-/nachtritme. De 
instellingen kunnen in een opstelling met meerdere monitors 
worden toegepast op alle monitors, zodat ze niet afzonderlijk 
ingesteld hoeven te worden. Met de server-app voor Screen 
InStyle kan een beheerder de instellingen van alle EV2780-
monitoren in een organisatie aansturen vanuit één centrale locatie. 
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Dit is bijzonder nuttig voor ondernemingen die er zeker van willen 
zijn dat alle monitors gelijk zijn afgestelden dat de 
energiebesparing ingeschakeld is. 
 
Overige eigenschappen 
• Eén DisplayPort en één HDMI-signaalingang 
• Dual 1 Watt interne luidspreker en een hoofdtelefoonaansluiting 
• Ergonomische voet die 155 mm in hoogte verstelbaar is, 40° 
kantelbaar (5° omlaag, 35° omhoog), 344° draaibaar om de 
lengteas en 90° draaibaar om het middelpunt van de monitor om 
staand en liggend te kunnen werken  
• Kijken zonder flikkeringen, op alle helderheidniveaus. 
• sRGB, Movie, Paper en twee vrij aan te passen voorinstellingen 
• 23 Watt stroomverbruik bij typisch gebruik, geen enkel 
stroomverbruik als de hoofdschakelaar is uitgeschakeld 
• Overdrivecircuit met grijs-naar-grijs-responstijd van 5 ms voor 
een vloeiende weergave van bewegende beelden 
• Voldoet aan Energy Star 7 en TCO Certified Displays 7. 
• Vijf jaar garantie met omruilservice op locatie 
 
Verkrijgbaarheid en prijs:  
De nieuwe EIZO-monitor is verkrijgbaar in winkels 
vanaf Januari. De vrijblijvende adviesprijs is 999,- €.  
  
 


