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EIZO RadiForce RX360 
Nieuwe 3 megapixels-kleurenmonitor voor radiologie met 
contrastrijke LTPS-LCD en functies voor meer comfort en 
efficiëntie  

 
Met de RadiForce RX360 
introduceert EIZO een nieuwe 3 
megapixels-kleurenmonitor (21,3 
inch). Deze is optimaal geschikt 
voor de weergave van 
monochrome en gekleurde 
beelden en biedt intelligente 
functies om bij de 
diagnosestelling efficiënter 
gebruik te maken van 
radiologische opnames. 

 

De resolutie van 3 megapixels en de hoge helderheid van de RadiForce RX360 zijn 
ideaal voor een nauwkeurige, passende weergave van de beeldgegevens. De 
monitor is uitgerust met een LTPS (laagtemperatuur-polysilicum) -paneel met LED-
backlight dat een maximale helderheid van 1100 cd/m2 garandeert. De hoge 
beeldkwaliteit biedt grote voordelen bij beelden in grijstinten, met name van de 
thorax en fijne structuren, alsook kleurenbeelden bestaande uit 3D-reconstructies en 
de combinatie van verschillende medische imaging-methoden. Op aanvraag kiest 
de RX360 automatisch de luminantiecurve die bij het beeld past: Zo worden 
monochrome röntgenbeelden bijvoorbeeld met DICOM-grijstintenkarakteristiek 
weergegeven, terwijl de luminantie van andere beelden een gammafunctie volgt. 
Deze techniek wordt door EIZO Hybrid Gamma Pixel genoemd. Op deze wijze 
kunnen zowel kleuren- als monochrome beelden op dezelfde monitor met de juiste 
luminantiecurve naast elkaar weergegeven worden. De beeldweergave is daardoor 
optimaal.  

De smalle, zwarte bezels aan de voorzijde zijn perfect voor gebruik in een donkere 
omgeving. Hierdoor kan de gebruiker zich gemakkelijker concentreren op de 
beelden. De witte bezel aan de zijkant van de monitor zorgt op zijn beurt voor een 
frisse, strakke vormgeving. Design en technologie bieden zowel ergonomisch 
comfort alsook een unieke beeldweergave voor de inzet in de moderne radiologie. 

De Work-and-Flow-functies van EIZO (Point-and-Focus alsook Switch-and-Go) 
verhogen de efficiëntie in de verslagruimtee.. Met Point-and-Focus kan de gebruiker 
selecteren met behulp van de muis en het toetsenbord, om zodoende extra 
aandacht te kunnen vestigen op het gebied. Vervolgens worden de helderheid en 
grijswaarden van het omliggende gebied donkerder gemaakt om de diagnostiek op 
de interessante regio te focussen. Via Switch-and-Go kunnen twee werkstations met 
slechts één muis en toetsenbord bestuurd worden – door het eenvoudig bewegen 
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van de muis over de monitor. Bovendien kunnen twee werkstations met deze 
monitoren verbonden en de signalen naar behoefte gewisseld worden. Zo worden 
een tweede muis en toetsenbord overbodig, terwijl het aantal vereiste monitoren 
daalt. Het resultaat: opdrachten kunnen sneller afgewerkt worden en op het bureau 
wordt ruimte bespaard.  

 

De RadiForce RX360 is vanaf eind december 2018 verkrijgbaar. 

 

 

 

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.  

 
 


