
 

S1934

 

De S1934 met een resolutie van 1280 x 1024 pixels en een maximale helderheid van 250 cd/m² is 
geschikt voor alle professionele kantoortoepassingen. De backlight is zuinig, maar toch helder door 
de witte LED’s. Hierdoor verbruikt de S1934 bij normaal gebruik slechts 9 watt. Met zijn DisplayPort-, 
DVI- en D-DSub-interfaces verwerkt de S1934 even gemakkelijk analoge als digitale signalen. 
Luidsprekers en hoofdtelefoonaansluiting zijn in de behuizing geïntegreerd. Met behulp van 
automatische helderheidsregeling stelt deze zich in overeenstemming met het omgevingslicht in. 

 

 

• Contrast 1000:1, helderheid 250 cd/m² 

• Energiebesparende, kwikvrije LED-backlight 

• Auto-EcoView en EcoView-Index voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie 

• Geïntegreerde luidsprekers en hoofdtelefoonaansluiting 

• DisplayPort-, DVI-D- en DSub-ingangen voor digitale en analoge aansluitingen 

 



 

EIZO Europe:  
 
Austria ♦ www.eizo.at 
Belgium & Luxembourg ♦ www.eizo.be 
Czech Republic ♦ www.eizo.cz  

 
 
Germany ♦ www.eizo.de 
Hungary ♦ www.eizo.hu 
Italy ♦ www.eizo.it 

 
 
Slovakia ♦ www.eizomonitor.sk  
The Netherlands ♦ www.eizo.nl 
United Kingdom ♦ www.eizo.co.uk 

   

 

SlimEdge, intelligent en ruimtebesparend design   
Een moderne LCD-module met uiterst smalle rand maakt een 
zeer compacte behuizing mogelijk. De rand rondom het scherm 
is slechts 15 mm breed. De netvoeding en de signaalinterfaces 
zijn optimaal in het apparaat geïntegreerd.  

Zuinig en milieuvriendelijk   
De kwikvrije backlight met zuinige maar toch heldere, witte 
LED's springt bij de S1934 direct in het oog. De monitor 
verbruikt bij normaal gebruik slechts 9 watt. Dit vermindert 
energiekosten en CO2-uitstoot. 

Voortreffelijke beeldkwaliteit   
De resolutie van 1280 x 1024 beeldpunten, een 
contrastverhouding van 1000:1 en een helderheid van 250 
cd/m² staan garant voor een eersteklas beeldkwaliteit met 
heldere graphics en structuren en haarscherpe tekstcontouren. 
Of u nu midden voor het scherm zit of onder een hoek kijkt, elk 
deel van het beeld heeft hetzelfde hoge contrast in kleuren en 
grijstinten.  

Auto EcoView   
Een EcoView-sensor meet het licht in de omgeving en past de 
helderheid van het scherm volledig automatisch aan. Bij veel 
licht wordt de beeldhelderheid verhoogd, bij weinig licht wordt 
deze verlaagd. De helderheid kan ook met de hand worden 
ingesteld. Hierbij kan de EcoView Index worden gebruikt om te 
zien hoe milieuvriendelijk de betreffende instelling is. 

Zorgvuldige kleurregeling   
De kleurweergave wordt via een interne 10-bits Look-Up-tabel 
(LUT) aangestuurd. Hiermee kan de kleurinformatie preciezer 
worden afgesteld dan met de meer gangbare 8-bits LUT's. Met 
de regeling van de kleurtemperatuur kunnen witpunten van 
5000 K, 6500 K en 9300 K worden ingesteld. Bovendien kan de 
verzadiging (Gain) voor RGB-kleuren afzonderlijk worden 
ingesteld.  

Contrastversterking (fine contrast)   
Deze functie biedt diverse weergavemodi met verschillende 
voorgeprogrammeerde instellingen voor helderheid, 
kleurtemperatuur en gamma. Met een druk op de knop hebt u 
een perfecte weergave voor kantoortoepassingen, internet en 
afbeeldingen (sRGB). De Paper-modus simuleert het prettige 
contrast van gedrukte documenten en vermindert het blauwe 
lichtaandeel. Daarnaast zijn er een DICOM-modus voor 
radiologische beelden, alsmede twee user-modi voor 
persoonlijke voorkeursinstellingen. 

Digitale en analoge ingangen   
Twee computers kunnen tegelijkertijd worden aangesloten op 
een DisplayPort-, DVI-D- en een DSub-ingang. Alle signalen 
worden automatisch gesynchroniseerd.  

Audiomogelijkheden   
Luidsprekers en hoofdtelefoonaansluiting zijn onopvallend in de 
behuizing geïntegreerd. 

Diagonaal  48 cm (19 inch-klasse) TFT-LCD 
Modellen (kleur behuizing) S1934H-GY (lichtgrijs) 

S1934H-BK (zwart) 
Effectief beeldoppervlak  374,8 mm (breedte) x 299,8 mm 

(hoogte) 
Zichtbare diagonaal 480 mm 
Ideale en aanbevolen 
resolutie 

1280 punten x 1024 lijnen 

Pixelafstand  0,293 mm x 0,293 mm 
Aantal kleuren 16,7 miljoen 
Max. helderheid 250 cd/m² 
Max. contrast 1000:1 
Max. kijkhoek (contrast) Horizontaal: 178°; verticaal: 178° 
LCD-technologie IPS 
Nom. reactietijd, grijs-grijs 14 ms 
Eigenschappen Automatische beeldgrootte en -positie 

On-Screen display, PowerManager VESA 
DPMS, automatische 
helderheidsregeling, Plug & Play 
conform VESA DDC2B, Eco Timer, 
netvoeding geïntegreerd 

Instelmogelijkheden Helderheid, kleurmodus, verzadiging  
voor RGB, kleurtemperatuur, klok, fase, 
beeldpositie, resolutie, OSD-taal (Duits, 
Engels, Frans, Zweeds, Spaans, 
Italiaans), interpolatie 

Resoluties 
 
 

Fine Contrast (kleur modi) 

1280 x 1024 schermvullend 1:1,  
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400 
640 x 480, vergroot tot schermvullend 

Paper, Movie, sRGB, DICOM, User1, 
User2 

Horizontale frequentie 31 – 64 kHz (digitaal: 31 – 64 kHz) 
Verticale frequentie 55 – 61 Hz (digitaal: 59 – 61 Hz) 
Videobandbreedte 108 MHz (digitaal: 108 MHz) 
Videosignalen RGB analoog (incl. sync. op groen),  

DVI (TMDS), DisplayPort 
Signaalingangen DisplayPort, DVI-D en DSub 15 
Plug & Play VESA DDC 2b 
Power Management DisplayPort en DVI DMPM 
Energieverbruik max.* 21 watt en 9 watt nominaal,  

minder dan 0,5 watt in de stand Off 
Afmetingen (b x h x d) 405 mm x (406 mm tot 506 mm) x 205 

mm 
Gewicht 5,6 kg 
Draai-/kantelhoek 30° kantelbaar naar achteren, 

35° draaibaar naar links en rechts, 
staand en liggend formaat 

Hoogteverstellingsbereik 100 mm 
Keurmerken CE, TÜV GS, TÜV ergonomisch 

goedgekeurd,  
TCO 7, Energy Star, ISO 9241-307  

Luidsprekers Rechts en links 
Audio-ingang 3,5 mm stereojack 
Audio-uitgang 3,5 mm stereojack  

(voor hoofdtelefoon) 
Meegeleverde accessoires Handleiding in Duits, Engels en Frans, 

voedings-, audio- en signaalkabels (D-
Sub-DSub en DVI-D-DVI-D), ICC-
kleurenprofiel 

Service 5 jaar on-site garantie 

 
 

De EIZO S1934
 

* Bij maximale helderheid, alsmede beide signaalingangen en luidsprekers actief

Eigenschappen Specificaties 
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