
FDF2305W
Uw voordelen

De FDF2305W is speciaal ontwikkeld voor de beveiligings-
en bewakingsbranche en is uitgerust met beeldoptimalisatie
via Smart Insight, die onder andere de weergave van donkere
delen van het beeldscherm verbetert. Deze functie onderzoekt
camerabeelden op ruis en vervorming, om de weergave indien
nodig te kunnen optimaliseren.

 Hoogste beeldkwaliteit voor heldere beelden

 SmartInsight en SmartResolution voor betere zicht-
baarheid

 Geavanceerde connectiviteit: 2x HDMI, DVI-D en D-
sub

 Automatische helderheidsaanpassing dankzij Auto-
EcoView

 Duurzaam en betrouwbaar - ook bij 24/7-gebruik

23" Video surveillance systems



Ontspiegeld Full-HD-beeldscherm

Het beeldscherm heeft een schermvullende Full-HD-resolutie
van 1920 × 1080 pixels. Zo kunt u op deze monitor ook grote
hoeveelheden informatie prettig weergeven. Beelden van Full-
HD-camera’s worden zeer gedetailleerd weergegeven, zonder
storende zwarte balken. Dankzij de ontspiegeling wordt het
gereflecteerde licht verspreid. Het voordeel: Uw ogen worden
niet zo snel moe.

Beeldscherm zonder ontspiegeling Beeldscherm met ontspiegeling

Scherpere beelden met Outline Enhancer

De door EIZO ontwikkelde technologie Outline Enhancer ana-
lyseert de weergegeven inhoud en corrigeert automatisch on-
scherpe gedeeltes. Het beeld is scherper, de ruis minder. Er
wordt scherpgesteld op objecten op de voorgrond, voor een re-
alistische dieptescherpte.

Zonder Outline Enhancer Met Outline Enhancer

Zonder Low-Light Correction Met Low-Light Correction

Low-Light Correction: verbeterde weergave van donkere
gedeeltes

Low-Light Correction spoort automatisch donkere en slecht zicht-
bare gedeeltes in het beeld op en optimaliseert deze. Donkere
gedeeltes worden lichter gemaakt, waardoor een realistischere

dieptewerking wordt bereikt. Zo wordt de zichtbaarheid van
beelden van bewakingscamera’s bij lastige lichtomstandigheden
verhoogd. Personen of objecten kunnen dus niet meer in de scha-
duw wegvallen.

Ook praktisch: de standaardinstellingen voor dag en nacht. Via
de afstandsbediening kunt u kiezen tussen de standaardmodi
’dag’ en ’nacht’. Deze zijn geoptimaliseerd voor de actuele,
veranderende lichtomstandigheden.

Diep zwart dankzij contrastoptimalisatie

De ContrastEnhancer regelt de led-achtergrondverlichting vol-
gens het helderheidshistogram van het camerasignaal. De maxi-
male contrastverhouding van 5000:1 zorgt voor realistisch, diep
zwart.

Exacte beeldweergave dankzij 10-bit-convertering

De monitor converteert 8-bit-signalen naar 10 bit en selecteert
daarbij uit een 10 bit grote Look-Up-Table (LUT) de optimale
kleurwaarden. Het effect: U geniet van een kleurecht beeld in
hoge resolutie. De geoptimaliseerde gegevens worden vervol-
gens weer in een 8-bit-uitgangssignaal omgezet. Dit zorgt voor
vloeiende kleurovergangen. Dat maakt het detecteren en onder-
scheiden van personen en objecten makkelijker.

Zonder 10-bit-convertering Met 10-bit-convertering

Verschillende resoluties

De monitor ondersteunt verschillende resolutie-instellingen tot
de eigen resolutie van 1920 x 1080 (Full HD) pixels. Andere
resoluties dan de eigen resolutie kunnen in de oorspronkelijke
grootte, proportioneel verkleind of schermvullend vergroot wor-
den weergegeven. Dit is praktisch als bij de setup niet-eigen re-
soluties worden ontvangen of bij het gebruik van toepassingen
die 1920 x 1080 (Full HD) niet beheersen.

Energiebesparend en minder vermoeiend voor uw ogen:
Auto-EcoView

Via een sensor wordt de helderheid van de monitor automatisch
aangepast aan de lichtomstandigheden van de omgeving. Dat
betekent dat het beeldscherm altijd de aangenaamste helder-
heid heeft, op welk uur van de dag of nacht u ook achter de mo-
nitor zit. Daardoor worden uw ogen niet zo snel moe. Bovendien
bespaart u energie in vergelijking met de gebruikelijke instellin-
gen.
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Inclusief afstandsbediening

Via de afstandsbediening kunt u het OSD-menu bedienen, de
geluidssterkte regelen en tussen de Preset-modi en invoersigna-
len schakelen. Bovendien kunt u de monitor via de afstandsbe-
diening in- en uitschakelen. De afstandsbediening is zeer prak-
tisch voor monitoren die zich op slecht toegankelijke plekken be-
vinden of aan de muur hangen.

Diefstalbeveiliging

De monitor beschikt over een houder voor een veiligheidsslot.
U kunt de monitor veilig met het bureau of een ander oppervlak
verbinden en de monitor zo tegen diefstal of een val bescher-
men.

Geïntegreerde voeding

Geïntegreerde voeding

Dankzij een geïntegreerde voeding kunt u de monitor via een
netsnoer rechtstreeks met een stopcontact verbinden.

Geavanceerde connectiviteit

De monitor is voorzien van een DVI-D (24 Pin)- en D-Sub (Mini-
15-Pin)-ingang. U kunt hiermee digitale en analoge apparaten
aansluiten. De twee HDMI-ingangen ondersteunen pc-signa-
len én video- en audiosignalen. De monitor kan daardoor recht-
streeks worden verbonden met een videocamera en andere AV-
apparaten.

24/7-gebruik gegarandeerd

De monitor is ontworpen voor 24-uursgebruik en valt op door
de betrouwbaarheid. Daarop geeft EIZO een garantie van 2
jaar.

Groot dimbaar bereik voor wisselende lichtomstandigheden

Geschikt voor gebruik overdag én ’s nachts: Dankzij het grote
dimbare bereik van 3 cd/m2 tot 250 cd/m2 is de monitor per-
fect geschikt voor wisselende lichtomstandigheden. Zo kunt u de
helderheid van de monitor bij elke omgevingsbelichting optimaal
instellen en is de monitor ook in donkere ruimtes probleemloos te
gebruiken.
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Algemeen
Artikelnr. FDF2305W

Behuizingskleur Zwart

Toepassingsgebied Industrie, Video beveiligingssystemen

Productlijn DuraVision

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 23

Diagonaal [in cm] 58

Zichtbare diagonaal [in mm] 584

Formaat 16:9

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

510 x 287

Ideale en aanbevolen resolutie 1920 x 1080 (Full HD)

Pixelafstand [in mm] 0,27 x 0,27

Ondersteunde resoluties 1920 x 1080 (Full HD)

Panel technologie TN

Max. kijkhoek horizontaal 170 °

Max. kijkhoek verticaal 160 °

Weergavekleuren of grijswaarden 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (D-
Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit)

Max. helderheid (standaard) [in cd/
m²]

250

Max. darkroomcontrast (standaard) 5000:1 (5.000:1 Contrast Enhancer)

Reactietijd zwart-wit-zwart-overgang
(standaard) [in ms]

0 / 10

Backlight LED

Eigenschappens & bediening
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

Day, Night, sRGB

Auto EcoView

24/7 gebruik

Beeldverbeteringsproces Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/
Outline Enhancer

Flikkervrij dankzij hybrideaansturing

Herkenning van ingangssignalen

Geïntegreerde luidspreker

OSD taal de, en, fr, es, it, ja, zh, se

Instelmogelijkheden Helderheid, Contrast, Gamma, Kleurverzadiging, Kleur-
temperatuur/Witpunt, , Schaling, Kleurtoon, Key Lock, Po-
wer indicator, Signaalinfo, Alle EcoView-functies, Up View,
Contrast Enhancer

Afstandsbediening

Geïntegreerde voeding

Aansluitingen
Signaalingangen DVI-D, D-sub, 2x HDMI

Videosignaal DVI (TMDS), RGB Analog

Audio-ingang 3,5 mm stereojack, HDMI

Audio-uitgang 3,5 mm stereojack

Energie eigenschappen
Energieverbruik (standaard) [in watt] 18

Maximaal energieverbruik [in watt] 37

Energieverbruik (Stand-by) [in watt] 0,3

Energie-efficiëntieklasse G

Energieverbruik/1000h [in kWh] 23

Voeding AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Afmetingen & garantie
Afmetingen [in mm] 545 x 390-450 x 200

Gewicht [in kilogrammen] 5,2

Afmetingen zonder voet [in mm] 545 x 348,5 x 54

Gewicht zonder voet [in kilogrammen] 3,9

Draaibaarheid 344 °

Kantelbaarheid voor/achter 0 ° / 25 °

Verstelbaarheid in hoogte [in mm] 60

Gatafstand VESA-standaard 100 x 100 mm

Certificeringen & keurmerken
Certificering CB, CE, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-

B, RoHS, WEEE, CCC, RCM, China RoHS

Software & accessoires
Meegeleverde accessoires Voedingskabel, Signaalkabel HDMI - HDMI, Signaalkabel

DVI-D - DVI-D, EIZO LCD Utility Disk (incl. PDF handboek),
Afstandsbediening, Beknopte handleiding

Garantie
Garantie en service 2 jaar

EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland Dr. Holtroplaan 34-36
5652 XR Eindhoven

Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.nl
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Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en in andere landen of van de betreffende ondernemingen.
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