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EIZO FlexScan EV2430 
Nieuwe 24”-monitor voor op kantoor; 
energiezuinig en ergonomisch 
 
Met de FlexScan EV2430 introduceert EIZO een energie-efficiënte 24”-monitor die 
bij uitstek geschikt is voor het dagelijks werk op kantoor.  

 

De FlexScan EV2430 beschikt over een 
beeldverhouding van 16:10 en een 
resolutie van 1920 × 1200 pixels. De 
FlexScan is uitgerust met een IPS-LCD-
module en een LED-backlight. Een kijkhoek 
van 178 graden, de contrastverhouding 
van 1000:1 en een nominale helderheid 
van 300 cd/m2 zorgen ervoor dat deze 
monitor multifunctioneel inzetbaar is op kantoor.  

De monitor beschikt over een ergonomische voet die een individuele, 
gebruikersvriendelijke positionering mogelijk maakt. Deze is 131 mm in hoogte 
verstelbaar en reikt daarbij ook tot helemaal onderaan op de voetplaat. De 
hellingshoek bedraagt 35 graden omhoog of 5 graden omlaag. De monitor heeft 
een draaihoek van 344 graden en de mogelijkheid om de monitor 90 graden te 
draaien voor gebruik in portretstand.Bij het dimmen van traditionele LED-monitoren 
kunnen onnodige flikkeringen in het beeldscherm optreden, wat de ogen vermoeit. 
EIZO voorkomt flikkerende beelden zelfs bij lage beeldhelderheid, door 
verschillende technologieën voor het regelen van de helderheid te combineren. De 
EV2430 is daarom volledig vrij van flikkeringen. Bovendien maken vijf standaard 
ingestelde modi (waaronder twee met door de gebruiker te definiëren instellingen) 
de juiste instelling voor iedere toepassing mogelijk. De modi kunnen met één druk 
op de knop worden omgeschakeld. 

De monitoren van EIZO zijn uitgerust met EcoView-technologie om hun 
energieverbruik te reduceren. EcoView Optimizer reduceert het energieverbruik 
doordat bij de weergave van overwegend donkere beelden de helderheid van de 
backlight wordt gereduceerd en de kleurverzadiging wordt verhoogd. 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. Met behulp van de aanwezigheidssensor EcoView Sense wordt 
automatisch naar de stand-bymodus omgeschakeld, wanneer de gebruiker zijn 
werkplek verlaat. Bij terugkeer schakelt de EcoView Sense de monitor meteen weer 
in. EcoView reageert daarbij zowel op bewegingen als op lichaamswarmte. Dankzij 
deze technologieën wordt het typische energieverbruik tot 12 watt gereduceerd.  

Bovendien beschikt de monitor over een papiermodus, waarbij de kleurtemperatuur 
van het beeldscherm wordt aangepast, zodat de weergave overeenkomt met echt 
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papier. Door verlaging van de kleurtemperatuur wordt het blauwaandeel van het 
licht verminderd om vermoeidheid van de ogen tegen te gaan. Daardoor is de 
papiermodus bij uitstek geschikt om documenten te lezen en voor tekstverwerking, 
zonder overbelasting van de ogen.   

Overige eigenschappen 

• Een DisplayPort, 24-polige DVI-D- en 15-polige D-Sub-Mini-ingang 

• USB-hub met één up- en twee downstream-poorten 

• Twee geïntegreerde luidsprekers van 1 watt met stereo- en 
koptelefoonuitgang 

• sRGB, Movie, Paper en twee door de eindgebruiker definieerbare 
instellingen 

• Geen stroomverbruik bij een uitgeschakelde aan/uit-knop  

• Conform Energy Star en TCO Certified Displays 7 

• Verkrijgbaar met zwarte of grijze behuizingkleur 

 

Verkrijgbaarheid 

De FlexScan EV2430 is vanaf juli 2018 verkrijgbaar. De adviesprijs bedraagt 
344,- euro. 

 

 

Over EIZO 

EIZO, wat "beeld" in het Japans betekent, is een bedrijf in visuele technologie dat 
monitoroplossingen voor het hogere segment ontwikkelt en produceert. EIZO 
combineert hardware- en softwaretechnologieën met consulting, webhosting en 
andere services om klanten in uiteenlopende sectoren zoals de grafische sector, 
gaming, de medische sector, maritieme sector en luchtverkeersleiding, te helpen 
meer comfortabel, doeltreffend en creatief te werken. EIZO, met hoofdkantoor in 
Hakusan (Japan), heeft O&O-centra en fabrieken in Japan, China, Duitsland en de 
VS, en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. 

 


