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EIZO FlexScan EV2457 
Nieuwe 24”-LCD-monitor met randloos design en 
DisplayPort-Daisy-Chain  

 
Vanaf nu biedt EIZO een nieuwe 24,1 
inch-monitor met een elegant, randloos en 
compleet vlak design. De FlexScan 
EV2457 heeft een DisplayPort-Daisy-
Chain van monitor naar monitor. Het 
design en DisplayPort-Daisy-Chain zijn bij 
uitstek geschikt voor oplossingen met 
verschillende monitoren, wanneer het gaat 
om een opgeruimd bureau en minder 

kabelverbindingen tussen computer en monitoren. 

 

Ook op het gebied van beeldkwaliteit en ergonomie voldoet het scherm met 16:10-
verhouding aan de hoogste eisen voor een moderne beeldschermwerkplek. 
Ontspiegeling en Auto-EcoView creëren een weergave zonder verblindingseffect. 
Het LCD met IPS-techniek maakt de grootste kijkhoek mogelijk. Kleuren en contrast 
blijven vanuit iedere kijkhoek stabiel. De inhoud van de beelden is gemakkelijk 
herkenbaar en leesbaar. Zo staat de EV2457 garant voor puur werkplezier. Met 
name bij gebruik van meerdere beeldschermen biedt de vrijwel randloze monitor 
door zijn Daisy-Chain-functie een indrukwekkend overzicht, want via de 
DisplayPort-uitgang kunnen meerdere monitoren worden aangesloten. 
Bedieningselementen, de helderheidssensor en de luidsprekers zijn volledig in het 
dunne frontpaneel geïntegreerd. 

Bovendien is de monitor uitgerust met vier USB 3.1-poorten van type A die een 5 V-
voeding voor diverse apparaten bieden, zoals muis, toetsenbord of headset. 
Daardoor kunnen deze goed bereikbaar aan de monitor worden aangesloten in 
plaats van aan de computer. Bovendien is de monitor zowel in wit als in zwart 
verkrijgbaar met bijpassende kabelkleur, om kantoorruimten een zakelijke en 
stijlvolle uitstraling te geven. 

Bij de FlexScan EV2457 hoort de Screen InStyle- software van EIZO. Met deze 
software kunnen gebruikers tegelijkertijd verschillende monitoren aansturen en 
onder andere hun helderheid en energie-instellingen synchroniseren. Een 
bijzondere innovatie: de signaalingang kan nu comfortabel door middel van de 
door de gebruiker gedefinieerde sneltoetsen worden gewisseld, in plaats van door 
de toetsen aan de voorzijde van de monitor. Dankzij een server-app voor Screen 
InStyle kan een systeembeheerder de instellingen van alle FlexScan EV2457-
monitoren vanuit één centrale plek beheren. Dat is vooral nuttig voor 
ondernemingen die ervoor willen zorgen dat alle monitoren correct afgesteld zijn en 
dat de energiebesparende instellingen geactiveerd zijn. 
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EIZO: Gewoon compromisloze kwaliteit 

EIZO is het Japanse woord voor ‘beeld’. Het is ook de naam van een wereldwijd 
toonaangevende fabrikant van high-end monitoroplossingen. EIZO streeft ernaar de 
beste monitoren voor ieder toepassingsgebied te bouwen. In omgevingen waar 
uitstekende beeldkwaliteit gewenst of absoluut noodzakelijk is, vindt u daarom 
monitoren van EIZO. EIZO levert onder andere monitoren voor: backoffices, 
ziekenhuizen, luchtverkeersleidingen, ontwerp- en fotostudio's, scheepsbruggen, 
architectenbureaus, beurzen en gamingtoernooien.  

Kortom: Wie over EIZO praat, heeft het over compromisloze kwaliteit. EIZO 
overtuigt al tientallen jaren met maximale betrouwbaarheid, beeldkwaliteit en 
ergonomie in al haar producten.  

 
 


