
MS236WT
Uw voordelen

De EIZO MS236WT biedt eersteklas beeldkwaliteit in 16:9-for-
maat en moderne multitouch-bediening bij de digitale beelddis-
tributie. De monitor beschikt over een vooraf ingestelde DICOM-
tintcurve, zodat grijstinten van radiologische opnamen correct
worden weergegeven. Het voordeel hiervan is dat de beeld-
weergave veel beter geschikt is voor clinical review toepassin-
gen dan die van conventionele computermonitoren. Het IPS-LCD
zorgt voor een grote kijkhoek. Dit betekent dat de beelden van-
uit verschillende kijkrichtingen helder en duidelijk zichtbaar zijn.
De MS236WT herkent tot wel 10 aanrakingen tegelijkertijd. Ge-
gevens kunnen vlot en nauwkeurig worden ingevoerd met een
stylus. Onbedoelde invoer, bijvoorbeeld door op het oppervlak
rustende handpalmen, wordt genegeerd.

 2-megapixel-kleuren-LCD-monitor met touchscreen

 Grijstintenweergave met DICOM-tintcurve

 Multitouch-bediening (bijvoorbeeld zoomen, blade-
ren, draaien, verplaatsen)

 Vlot en nauwkeurig invoeren met stylus dankzij hand-
palmherkenning

 IPS-LCD-module met grote kijkhoek

 Beeldweergave zonder flinkkeringen

2MP Medical-Display



Excellente beeldkwaliteit voor de kleinste details

Dankzij een hoge resolutie van 2 Megapixels (kleuren), een
sterke contrastverhouding van 1000:1 en een stabiele helder-
heid van tot maar liefst 260 cd/m2 biedt de monitor een excel-
lente beeldkwaliteit. Zelfs de kleinste details worden gedifferen-
tieerd weergegeven, onafhankelijk van de kijkhoek van waaruit
de monitor wordt bekeken. Dit is een groot voordeel als meer-
dere artsen het beeldscherm bekijken.

Nauwkeurig invoeren met een stylus

De MS236WT beschikt over betrouwbare capacitieve toucht-
echnologie (PCAP), zodat aanrakingen uiterst precies worden
herkend. De monitor wordt geleverd met een passieve stylus,
maar kan daarnaast ook met gangbare actieve stylus-pennen
worden bediend. Zo kunnen teksten en tekens gemakkelijk via
het scherm worden ingevoerd, zelfs wanneer men een klein
handschrift heeft.

Multi-touch LCD met robuust bedieningsoppervlak

De monitor kan tot wel tien aanrakingen tegelijkertijd verwerken,
zodat hij door meer personen tegelijk kan worden bediend. Het
touchscreen is bovendien voorzien van handpalmherkenning.
Daardoor kunnen gebruikers hun hand of arm tijdens het schrij-
ven op de monitor laten rusten, zonder dat er per ongeluk iets
wordt ingevoerd.

Het glasoppervlak is met een hardheid van 5H zeer krasbesten-
dig en heeft een levensduur van 50 miljoen aanrakingen.

Eén miljard kleuren dankzij 10-bit-LUT

Een interne 10-bit-Look-up-Table (LUT) regelt de kleurweergave.
De kleurgradaties zijn veel nauwkeuriger en fijner dan bij gebrui-
kelijke 8-bit-LUT’s, wat het bekijken van de beelden vereenvou-
digt.

Zonder 10-bit-LUT Met 10-bit-LUT

Met één druk op de knop wordt de DICOM®-
luminantiecurve weergegeven

EIZO meet elke grijstint en past deze nauwkeurig aan, zodat de
monitoren af fabriek al aan de DICOM®-standaard voldoen.
Het resultaat is een bijzonder consistent scala aan grijswaarden,
wat optimaal duidelijke radiologische beelden oplevert.
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Met audio-, digitale of analoge aansluiting

Een DisplayPort- und DVI-ingang maken het tegelijkertijd aanslui-
ten van twee digitale signalen mogelijk. Voor een analoog sig-
naal hebt u de beschikking over een D-sub-ingang. U kunt maxi-
maal drie computers tegelijkertijd aansluiten. De omschakeling
gebeurt automatisch of, indien gewenst, handmatig.

Luidsprekers en koptelefoonaansluiting zijn onopvallend in de
behuizing geïntegreerd. De audioverbinding met het beeld-
scherm gebeurt via de audio- of DisplayPort-aansluiting.

Kantelbare voet

Dankzij de kantelbare voet is een flexibele positionering moge-
lijk. U kunt de monitor op uw bureau neerzetten, zoals een lap-
top, of in de gewenste hoek kantelen. Daardoor kan de monitor
moeiteloos in de ideale positie worden gezet voor comfortabel
gebruik.

Kantelen door verschuiven van de voet: 17° - 70°

Voor nauwkeurige diagnoses: EIZO grafische kaart MED-
XN51LP

De EIZO grafische kaart MED-XN51LP ondersteunt de eigen-
schappen, functies en instellingen van het RadiForce MS236WT
optimaal. Het maakt nauwkeurige rapportage mogelijk en kan

meerdere monitoren tegelijk aansturen. EIZO biedt technische
ondersteuning en garantieservice voor de grafische kaart.

De specificaties van de MED-XN51LP bekijken

Drie jaar garantie

EIZO biedt drie jaar garantie. Wij kunnen dit bieden dankzij een
ingenieus productieproces, dat is gebaseerd op een eenvoudige
succesformule: doordachte en innovatieve monitortechniek,
gefabriceerd met high-end-materialen.
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Algemeen
Artikelnr. MS236WT

Behuizingskleur Zwart

Toepassingsgebied Medisch

Productlijn RadiForce

EAN 4995047050919

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 23

Diagonaal [in cm] 58

Formaat 16:9

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

509,2 x 286,4

Resolutie in megapixel 2 Megapixels (kleuren)

Ideale en aanbevolen resolutie 1920 x 1080 (Full HD)

Pixelafstand [in mm] 0,264 x 0,264

Panel technologie IPS

Max. kijkhoek horizontaal 178 °

Max. kijkhoek verticaal 178 °

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

Kleurenpalet/Look-Up-Table 1,06 miljard kleurgradaties/10 bit

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

260

Max. darkroomcontrast (standaard) 1000:1

Reactietijd grijs-grijs overgang
(standaard) [in ms]

11

Backlight LED

Eigenschappens & bediening
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

, 2x extra geheugenruimtes, sRGB, DICOM

DICOM curve

Flikkervrij dankzij hybrideaansturing

Geïntegreerde luidspreker

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

Instelmogelijkheden Helderheid, Handpalmherkenning, Gamma, Kleurverzadi-
ging, Kleurtemperatuur/Witpunt, DICOM- kleurtooncur-
ven, OSD-taal, Schaling,

Geïntegreerde voeding

Touchscreen

Touch technologie Project Capacitive (PCAP)

Touch-compatibel besturingssysteem Windows 10, Windows 8.1 (64-bit/32-bit),

Touch punten 10

Aansluitingen
Touch aansluiting USB

Signaalingangen 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x D-sub

USB-specificatie USB 2.0

USB-upstream-poorten 1 x type B

USB-downstream-poorten 2 x type A

Videosignaal DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog

Controle interface USB-Protocol

Synchronisatieformaten Afzonderlijk

Audio-ingang 3,5 mm stereojack, DisplayPort

Audio-uitgang 3,5 mm stereojack

Energie eigenschappen
Frequentie Digital: 31-64 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/

59-61 Hz; Analog: 31-81 kHz/55-76 Hz

Energieverbruik (standaard) [in watt] 19

Maximaal energieverbruik [in watt] 42

Energieverbruik (Stand-by) [in watt] 0,7

Energieverbruik als netschakelaar is
uitgeschakeld [in watt]

0

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

Energiebeheer

Afmetingen & garantie
Afmetingen [in mm] 556,7 x 143,9-353,9 x 216,3-401,3

Gewicht [in kilogrammen] 6,6

Afmetingen zonder voet [in mm] 556,7 x 339,2 x 54

Gewicht zonder voet [in kilogrammen] 6

Details behuizingsafmetingen Technische tekening (PDF)

Kantelbaarheid voor/achter 17 ° / 70 °

Rotatie liggend en staand formaat
(Pivot)

15° - 70°

Gatafstand VESA-standaard 100 x 100 mm

Certificeringen & keurmerken
IP Rating/beschermklasse IPX0

Bedrijfstemperatuur 5-35°C, 20-80% (R.H., non condensing)

Certificering CE (Medical Device), EN 60601-1, UL60601-1, CSA
C22.2 Nr. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN
ICES-3 (B), C-Tick, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

Software & accessoires
Meegeleverde accessoires Voedingskabel, Signaalkabel D-sub - D-sub, Signaalkabel

DVI-D - DVI-D, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort,
USB 2.0 kabel, Audiokabel, EIZO LCD Utility Disk (incl.
PDF handboek), Touch pen incl. houder, Schoonmaakdoek

Optionele accessoires TP5 (Pointers voor het touchpaneel)

Aanbevolen grafische kaart MED-XN51LP

Garantie
Garantie en service 3 jaar incl. omruilservice op locatie

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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