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EIZO FORIS FS2735 
27” Gaming monitor met smartphone- en 
cloud-connectivity 

EIZO begint het nieuwe jaar goed: 
met de verkoop van de FORIS 
FS2735. Tijdens de laatste 
Gamescom was er al een eerste 
preview van de 27” Gaming monitor. 
Daarnaast combineert EIZO de 
modernste, krachtige 

monitorhardware met smartphone- en cloud-oplossingen 
onder de paraplu van de EIZO G-Ignition-software. 
Naast de verversingsfrequentie van 144 Hz zorgen AMD-
FreeSynch of Blur Reduction met LED-backlight voor een 
vloeiende en heldere weergave van bewegende beelden zonder 
artifacts. De monitor blinkt uit door een uitstekende reactietijd 
van 1 ms (grijs-grijs). Dankzij zijn extreem korte input lag van 
0,05 frames kan de speler meteen reageren op gebeurtenissen in 
de game. Het hoogwaardige IPS-paneel van de FS2735 met 2560 
x 1440 pixels staat borg voor een heldere en levendige 
weergave.  

Met behulp van Smart Insight Demolition verhoogt de FS2735 de 
scherpte van het beeld bij donkere gamescènes of bij tegenlicht. 
Helderheid en kleurverzadiging worden automatisch aangepast 
aan kritieke situaties. Daarvoor wordt niet simpelweg de 
gammacurve aangepast. In plaats daarvan wordt het 
schaduwrijke of verlichte gedeelte op intelligente wijze lichter of 
donkerder gemaakt en worden de weergegeven texturen 
versterkt. De vrij selecteerbare voorinstellingen van G-Ignition 
creëren de ideale game-omgeving voor strategische en shooter-
games 

 

Beknopte beschrijving: EIZO FORIS FS2735 
 IPS-LCD met 2560 x 1440 pixels voor een voortreffelijke 

beeldkwaliteit  
 De refresh rate van maximaal 144 Hz van de LCD-module in 

combinatie met de FreeSync-technologie van 35 tot 144 Hz 
zorgt voor een vloeiende en scherpe beeldweergave vrij van 
artifacts resp. tearing 

 Smart Insight Demolition voor een optimale weergave tot in 
het kleinste detail 

 Zeer snelle responstijd: 0,05 frames - actie en reactie zonder 
merkbare vertraging 

 een reactietijd van 1 ms bij grijs-grijswisseling met Blur 
Reduction voor het elimineren van motion blur 

 G-Ignition Drive, het cloud sharing platform van EIZO met 
gameprofielen voor optimale beeldscherminstellingen 

 G-Ignition Mobile, de eenvoudige bediening via Bluetooth en 
smartphone incl. smartphone messenger  
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 Beeldweergave zonder flikkering bij iedere helderheid, dankzij 
de hybride regeling van de beeldhelderheid 

 Adviesprijs: 1099,- euro (incl. btw) 
 Per direct leverbaar 
 
2369 tekens 


