
 

 

FS2735
27 inch (68,5 cm) Gaming monitor 

 
 
 
 

Voor de FORIS FS2735 combineert EIZO de meest moderne en krachtige hardware met smartphone- en 
cloud-oplossingen onder de merknaam van EIZO G-Ignition software. Hierdoor is het onder andere mogelijk 
om de monitorinstellingen met een smartphone te wijzigen, persoonlijke instellingen in de cloud te delen en 
presets van pro gamers te downloaden. De FS2735 biedt verschillende mogelijkheden om een vloeiende en 
heldere weergave van bewegende beelden te realiseren. De Frame Rates tussen grafische kaarten en 
scherm worden door AMD FreeSync gesynchroniseerd bij 35 tot 144 Hz. Dat elimineert motion blur en 
schermartifacts die door tearing kunnen ontstaan. Bij de functie Blur Reduction maakt de FS2735 gebruik 
van de LED-backlight om door snel knipperen de impulsachtige weergave van een beeldbuis te simuleren. 
Het resultaat: ook bij snelle bewegingen scherpe contouren. Al met al biedt de FORIS FS2735 een intense 
game-ervaring en belangrijke in-game voordelen.  

 

 IPS-LCD met 2560 x 1440 pixels voor een voortreffelijke beeldkwaliteit  

 Maximaal 144 Hz Refresh Rate van de LCD-module gecombineerd met de FreeSync-technologie  
van 35 tot 144 Hz voor vloeiende en scherpe beeldweergave vrij van artifacts 

 Blur Reduction voor het elimineren van motion blur 

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

 Flikkervrij beeld dankzij de hybride regeling van de beeldhelderheid 

 Zeer snelle responstijd - actie en reactie zonder merkbare vertraging 

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

 G-Ignition Mobile, eenvoudige bediening via Bluetooth en smartphone incl. smartphone 
messenger 



 

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 

   

 

De EIZO FORIS FS2735 
 
 
IPS-LCD met 2560 x1440 pixels De EIZO FORIS FS2735 
maakt gebruik van een IPS-LCD-module met 2560 x1440 
pixels. Zijn beeldkwaliteit overtreft die van Full HD- en TN-LCD-
schermen. Het scherm met een beeldverhouding van 16:9 heeft 
een kijkhoek van 178°. Daardoor blijven kleuren en contrasten 
in de hele kijkhoek stabiel en helder.  
Geen motion blur De FS2735 biedt verschillende 
mogelijkheden om een vloeiende en heldere weergave van 
bewegende beelden te realiseren. De Frame Rates tussen 
grafische kaarten en scherm worden door AMD FreeSync 
gesynchroniseerd bij 35 tot  
144 Hz. Dat elimineert motion blur en schermartifacts die door 
tearing kunnen ontstaan. Bij de functie Blur Reduction maakt 
de FS2735 gebruik van de LED-backlight om door snel 
knipperen de impulsachtige weergave van een beeldbuis te 
simuleren. Het resultaat: ook bij snelle bewegingen scherpe 
contouren. 
Snelle reactie met korte responstijd Voor de FS2735 
ontwikkelde EIZO zelf snelle elektronica, zodat de gamer zijn 
actie zonder merkbare vertraging op het scherm te zien krijgt. 
Dit uit zich in een korte ingangsvertraging (input lag) van 
hooguit 0,05 frames. De responstijd is zo kort dat deze niet 
door het menselijk oog wordt waargenomen. Hierdoor volgt de 
reactie onmiddellijk. 
Auto-EcoView De EcoView-sensor meet het omgevingslicht en 
past de beeldhelderheid automatisch aan. De helderheid kan 
ook met de hand worden ingesteld. De gebruiker kan zelf de 
minimale en maximale beeldhelderheid bepalen.  
Game- en cinemamodi In de cinemamodus worden kleine 
kleurverschillen versterkt. Dat verbetert de 
kijkomstandigheden. Structuren en texturen zijn beter te zien. 
In de gamemodi worden tegenstanders, die zich bijvoorbeeld in 
de schaduw of in donkere hoeken verstoppen, eerder gezien. 
Het voordeel: de kansen van de gamer nemen toe omdat deze 
sneller kan reageren.  
Smart Insight Demolition  Bepaalt de kleur en helderheid 
van willekeurige scènes en optimaliseert deze zodanig, dat ze 
duidelijker zichtbaar worden, zonder dat de gammacurve wordt 
veranderd. EIZO heeft deze functie voor de FORIS FS2735 
verder verbeterd, zodat er nu ook gebieden worden 
gecorrigeerd die te licht zijn. Hierbij wordt het contrast tussen 
de gamepersonages en de achtergrond vergroot. 
Smart Resolution Beeldinhoud wordt op onscherpte, 
bewegingsartefacten en kleur geanalyseerd en gecorrigeerd. 
Beelden worden scherp en helder. Ze maken een realistische en 
levendige indruk. 
G-Ignition Drive  De FS2735 biedt verschillende 
beeldscherminstellingen voor een optimaal beeld. Hierdoor kan 
elke game van zijn eigen instellingen profiteren. EIZO biedt de 
mogelijkheid om gameprofielen via een cloudservice te delen. 
Dankzij de meegeleverde G-Ignition software (voor MS 
Windows) kan aan elke toepassing een modus, bijvoorbeeld 
Game (Dark scene) of Game (Light scene) worden toegewezen. 
Daarnaast is het mogelijk om alle monitorfuncties via G-Ignition 
in te stellen. 
G-Ignition Mobile  De app voor iOS en Android communiceert 
via Bluetooth Smart met de FORIS FS2735, zodat gamers de 
kleurinstelling en andere monitorinstellingen met hun 
smartphone kunnen wijzigen. Bovendien kan G-Ignition Mobile 
het in een hoek van het beeldscherm weergeven, zodra de 
gamer een oproep of bericht op zijn smartphone ontvangt. 
Ontspiegeling Gepolijste en gladde oppervlakken belemmeren 
het zicht. Het ontspiegelde oppervlak van de FS2735 voorkomt 
storende reflecties voor een optimale ergonomie. 
Betrouwbaar De on-site exchange service van 5 jaar geldt als 
een bewijs van ons vertrouwen in de betrouwbaarheid van de 
FORIS FS2735. Deze garantietijd is duidelijk langer dan bij 
gangbare Gaming monitoren, die vaak maar twee jaar is. 
Logo's & Keurmerken 
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Eigenschappen 
Diagonaal 68,5 cm (27 inch) 16:9-formaat 
Modellen (kleur behuizing) FS2735 (zwart) 
Effectief beeldoppervlak 596,7 mm (breedte) x 335,7 mm (hoogte) 
Zichtbare diagonaal 685 mm 
Ideale en aanbevolen resolutie 2560 punten x 1440 lijnen 
Pixelafstand 0,233 mm x 0,233 mm 
Aantal kleuren 16,7 miljoen 
Max. helderheid 350 cd/m² 
Max. contrast 4000:1 met Contrast Enhancer 

1000:1 statisch contrast 
Max. kijkhoek Horizontaal: 178°; verticaal: 178° 
LCD-technologie IPS 
Typ. mid-tone reactietijd 1 ms, grijs-grijs met Blinking Backlight 
Eigenschappen 2 HDMI-interfaces, FreeSync, 144 Hz, Blur 

Reduction, Smart Insight Demolition, modi: 
User1, User2, Game (Dark scene), Game 
(Light scene), Cinema, Web/sRGB, Paper, G-
Ignition Drive, G-Ignition Mobile, Smart 
Resolution, dynamische contrastversterking 
(Contrast Enhancer), Overdrive-functie, 10-
Bits Look-Up-tabel, HDMI-kleurruimte, 
HDCP-Decoder, Auto-EcoView, 
hoofdtelefoonaansluiting, luidsprekers 

Instelmogelijkheden Helderheid, contrast, gamma, Smart Insight 
Demolition, Smart Resolution, FreeSync, Blur 
Reduction, Overdrive, kleurverzadiging, 
kleurtemperatuur, resolutie, Off-timer, OSD-
taal (Dui, Eng, Fra, Zwe, Spa, Ita), volume 

Resoluties 2560 x 1440 schermvullend 1:1, 1920 x 
1080, 
1080p&i, 720p en 480p&i bij 60 Hz  
1080p&i, 720p en 576p&i bij 50 Hz 
Vergroot tot schermvullend of 1:1 

Horizontale frequentie, digitaal DisplayPort 31 - 222 kHz 
HDMI 15 tot 158 kHz  
DVI 31 – 159 kHz 

Verticale frequentie, digitaal DisplayPort 49 tot 144 Hz (FreeSync Off), 56 
tot 144 (FreeSync High), 35 tot 90 Hz 
(FreeSync Low) 
HDMI 60 Hz: VGA, 480i, 480p, 1080i, 720p, 
1080p, HDMI 50 Hz: 576i, 576p, 1080i, 
720p, 1080p, HDMI 30 Hz/25 Hz/24 Hz: 
1080p 
DVI 59 – 144 Hz 

Videosignalen DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (RGB, YUV) 
Signaalingangen DisplayPort, HDMI tweemaal, DVI-D 
USB 3.0 1 upstream/2 downstream 
Power Management VESA DPMS, DVI-DMPM 
Energieverbruik energieverbruik max.* 87 watt,  

typisch energieverbruik 33 watt 
0 watt met voedingsschakelaar UIT 

Energie-efficiëntieklasse B, jaarlijks energieverbruik 58 kWh 
Afmetingen (b x h x d) 62 cm x 39 tot 55 cm x 20 cm 
Gewicht 7,1 kg 
Kantelhoek 35°/5° naar achteren/voren 
Hoogteverstellingsbereik 15,5 cm 
Keurmerken CE, TÜV GS, TÜV ergonomisch goedgekeurd  
Meegeleverde accessoires Handleiding in Duits, Engels en Frans, G-

Ignition-software, voedings-, USB 3.0-, 
audio- en signaalkabel (DisplayPort-
DisplayPort), ICC-kleurprofiel 

Service 5 jaar on-site exchange 
 
* Bij maximale helderheid, alsmede twee signaalingangen en luidsprekers actief 
 

Specificaties 


