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Nieuwe reeks grafische kaarten van EIZO 
voor medisch gebruik  

Vanaf heden biedt EIZO een nieuw productassortiment grafische 

kaarten aanmet drie nieuwe modellen. De kaarten verschillen door 

prestatie, geheugen en signaalaansluitingen.  

Voor iedere RadiForce-monitor is een grafische 

kaart beschikbaar die zowel ideaal bij de monitor 

past als bij de prestatievereisten van de 

toepassing. Iedere kaart wordt met een door 

EIZO zelf geteste en geschikte driver geleverd. 

Afhankelijk van het model bestaat de 

mogelijkheid om met een enkele grafische kaart 

een opstelling met drie of meer monitoren te 

realiseren.  

Zeer interessant is de uitleesbaarheid van het serienummer. Dat 

vereenvoudigt de controle van de afname en de constantheid van de 

identificatie van de hardwarecomponenten die verlopen. De software voor 

kwaliteitswaarborging van EIZO, RadiCS, is in staat om toegang tot dit 

serienummer te verkrijgen. 

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. 

MED-XN51LP MED-XN71 MED-X91 

Aanbevolen 
beeldschermklasse 

1 en 2 MP diagnose 3, 4 en 6 MP 
diagnose 

5 en 8 MP 
diagnose 

Signaaluitgang 4 x mini DisplayPort 4 x DisplayPort 4 x DisplayPort 

Geheugen 4 GB GDDR5 5 GB GDDR5 8 GB GDDR5 
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