
MX242W
Uw voordelen

De EIZO RadiForce MX242W wordt gekenmerkt door een
hoogwaardige IPS-LCD met grote diagonaal en 16:10- formaat.
Dankzij het breedbeeldformaat kan de 24 inch-DICOM-preset-
monitor twee opnamen of een opname met de bijbehorende dia-
gnose op één scherm weergeven. De gebruiker heeft zo in één
oogopslag een duidelijk overzicht. Bladeren is overbodig en dat
bespaart tijd. De in de fabriek ingestelde DICOM-weergaveka-
rakteristiek staat garant voor zuivere grijstinten in radiologische
opnamen. De monitor voldoet hiermee aan de eisen conform de
richtlijn voor kwaliteitsbewaking.

 2,3-megapixel kleuren-lcd-monitor met led-achter-
grondverlichting en automatisch luminantiebeheer
voor betrouwbaar hoge en duurzaam stabiele helder-
heid

 Weergave van grijstinten met DICOM-tonaliteitscurve

 Palet met 68 miljard kleuren voor exacte kleurweer-
gave tot 12 bit

 Kalibratie van witpunt en tonaliteitscurve

 Automatisch beheer van de luminantieverdeling (Digi-
tal Uniformity Equalizer)

 Voorbereid voor overdrachts- en stralingstests con-
form DIN 6868-157 en QS-RL
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Excellente beeldkwaliteit voor de kleinste details

Dankzij een hoge resolutie van 2,3 Megapixels (kleuren), een
sterke contrastverhouding van 1000:1 en een stabiele helder-
heid van tot maar liefst 350 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.

Eén miljard kleuren dankzij 13-bit-LUT

De kleurweergave gebeurt via een 13-bit-Look-Up-Table (LUT).
Bij een DisplayPort-aansluiting kunnen daarvan tot 10 bit wor-
den weergegeven. Dat zorgt voor een resolutie met maximaal 1
miljard kleuren. De voor de diagnose noodzakelijke weergave-
curves en detailstructuren zijn daardoor nauwkeurig te herken-
nen.

Zonder 13-bit-LUT Met 13-bit-LUT

RadiCS LE

Helderheid en DICOM®-tonaliteitscurve kunnen met de software
RadiCS LE worden gecontroleerd en automatisch volgens de fa-
brieksinstelling worden gekalibreerd. Hiervoor is in het apparaat
een sensor geïntegreerd. Ook de kalibratie van andere tonali-
teitscurves, zoals CIE, is met RadiCS LE mogelijk.

Consequente borging van de beeldkwaliteit

De optionele EIZO-software RadiCS voor borging van de beeld-
kwaliteit maakt uitgebreid onderhoud en onderzoek aan moni-
toren mogelijk. Deze software dekt alle stappen af, van de kali-
bratie via de overdrachts- en stralingstest tot de archivering. Als
u met meerdere monitoren werkt, adviseren wij het gebruik van
de software RadiNET Pro. Via deze software wordt de kalibra-
tie van alle monitoren inclusief datahistorie centraal aangestuurd.
Zo bespaart u veelt tijd en beschikt u voor het hele systeem over
een uniform hoge beeldkwaliteit. Bij de RadiForce GX, RX en MX
/MS wordt de basisversie RadiCS LE standaard meegeleverd.

Meer informatie over de RadiCS-gebruiksklasses

Meer informatie over de RadiCS LE-software (meegeleverd)

Meer informatie over de RadiCS-software (apart verkrijgbaar)

Meer informatie over de RadiNet Pro-software (apart verkrijg-
baar)

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.

Gelijkmatige verlichting en zeer zuivere kleuren

De monitor maakt indruk met de zeer zuivere kleuren en gelijk-
matige verlichting. Hiervoor zorgt de Digital Uniformity Equalizer
(DUE), die onregelmatigheden automatisch pixel voor pixel cor-
rigeert. Grijstinten en kleuren van radiologische en andere medi-
sche opnames worden op het gehele beeldscherm correct weer-
gegeven. Dit is onontbeerlijk voor de diagnose.

Zonder DUE Met DUE

Features
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https://www.eizo.nl/accessoires/software/radics-le/
https://www.eizo.nl/accessoires/software/radics-le/
https://www.eizo.nl/accessoires/software/radics/radics-toepassingsklassen/
https://www.eizo.nl/accessoires/software/radics-le/
https://www.eizo.nl/accessoires/software/radics/
https://www.eizo.nl/accessoires/software/radinet-pro/
https://www.eizo.nl/accessoires/software/radinet-pro/


Constante helderheid tijdens het bedrijf

Een sensor voor de achtergrondverlichting bepaalt continu de
luminantie van de monitor. Het voordeel: De ingestelde en ge-
kalibreerde waarden worden enkele seconden na inschakeling
al exact weergegeven en blijven gedurende de volledige be-
drijfsduur constant. De sensor is onzichtbaar in de monitor geïnte-
greerd.

Meer zien dankzij breedbeeldformaat

Dankzij de 16:10- of 16:9-verhouding ziet u in het horizontale
vlak duidelijk meer dan bij traditionele beeldschermen, bijvoor-
beeld als u twee naast elkaar liggende beelden bekijkt.

Aansluitingen voor twee computers

DisplayPort- en DVI-D-ingang maken de aansluiting van twee
beeldsignalen mogelijk. U kunt dus twee computers tegelijkertijd
aansluiten. De omschakeling gebeurt automatisch of, indien
gewenst, handmatig.

Verlengde gebruiksduur dankzij automatisch uitschakelen

De monitor is voorzien van een functie voor het automatisch
uitschakelen van de achtergrondverlichting (Backlight Saver).

Daardoor wordt de gebruiksduur verlengd. Net als bij een
screensaver worden de leds uitgeschakeld als het beeldscherm
niet meer wordt gebruikt.

De Backlight Saver is onderdeel van de software RadiCS.

FlexStand: ergonomische voet

De voet maakt het draaien en kantelen van de monitor mogelijk,
en het gebruik van de monitor in liggend en staand formaat. De
traploze hoogteverstelling begint helemaal onderaan op het
tafelblad. Dat garandeert optimale ergonomie, of u nu voor het
scherm staat of zit. Hoewel de FlexStand-voet maximaal kan
bewegen, staat deze toch altijd volledig stabiel.

Vijf jaar garantie

EIZO biedt vijf 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. MX242W

Behuizingskleur Zwart

Toepassingsgebied Medisch

Productlijn RadiForce

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 24,1

Diagonaal [in cm] 61

Formaat 16:10

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

518,4 x 324

Resolutie in megapixel 2,3 Megapixels (kleuren)

Ideale en aanbevolen resolutie 1920 x 1200

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

Ondersteunde resoluties 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200,
1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600,
720 x 400, 640 x 480

Panel technologie IPS

Max. kijkhoek horizontaal 178 °

Max. kijkhoek verticaal 178 °

Weergavekleuren of grijswaarden 1,07 miljard kleuren (DisplayPort, 10 bit), 16,7 miljoen
kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8
bit)

Kleurenpalet/Look-Up-Table 543 miljard kleurgradaties/13 bit

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

350

Max. darkroomcontrast (standaard) 1000:1

Backlight LED

Eigenschappens & bediening
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

2x extra geheugenruimtes, sRGB, Paper, DICOM

DICOM curve

RadiCS toepassingsklassen IV, V, VI, VIII

Hardwarekalibratie van helderheid en
luminantiecurve



Digital Uniformity Equalizer (homoge-
niteitscorrectie)



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

Instelmogelijkheden Helderheid, gamma, kleurverzadiging en -intensiteit,
resolutie, DICOM®-tonaliteitscurve, OSD taal (de, uk, fr,
es, it, se), interpolatie, Off Timer

Geïntegreerde voeding

Aansluitingen
Signaalingangen 1x DisplayPort, 1x DVI-I

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

Energie eigenschappen
Energieverbruik (standaard) [in watt] 31

Maximaal energieverbruik [in watt] 68

Energieverbruik (Stand-by) [in watt] 0,5

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] 575 x 423-553 x 245

Gewicht [in kilogrammen] 8,7

Gewicht zonder voet [in kilogrammen] 6

Details behuizingsafmetingen Technische tekening (PDF)

Draaibaarheid 344 °

Kantelbaarheid voor/achter 0 ° / 30 °

Rotatie liggend en staand formaat
(Pivot)

 Ja

Verstelbaarheid in hoogte [in mm] 130

Gatafstand VESA-standaard 100 x 100 mm

Certificeringen & keurmerken
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
Bijbehorende software en verdere
accessoires beschikbaar als download

RadiCS LE

Meegeleverde accessoires Voedingskabel, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort,
Signaalkabel DVI-D - DVI-D, USB 2.0 kabel, EIZO LCD
Utility Disk (incl. PDF handboek)

Optionele accessoires RadiCS (De software RadiCS biedt een scala aan tests en
automatische correcties, en garandeert daardoor een con-
stante en consequente weergave op alle RadiForce-moni-
toren.), RadiNET Pro (EIZO-software voor netwerkonder-
steund kwaliteitsmanagement in grotere instellingen - met
remote functies voor monitoren.)

Aanbevolen grafische kaart MED-XN51LP

Garantie
Garantie en service 5 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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https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/radiforce/MX242W.pdf

