
RX850
Uw voordelen

De RadiForce RX850 8 mepagpixel monitor vormt een perfect
alternatief voor traditionele opstellingen met meerdere beeld-
schermen. Omdat de monitor verschillende onderzoeken ge-
lijktijdig en overzichtelijk weergeeft, draagt de monitor bij aan
het stroomlijnen en optimaliseren van de workflow bij radiolo-
gisch onderzoek. Daarnaast vereist de monitor beduidend min-
der ruimte op het bureau dan meerdere afzonderlijke monitoren.
Minder bewegingen met het hoofd en de ogen dragen bij aan
het weergavecomfort. De zwarte rand van de behuizing is ide-
aal voor het kijken naar het beeldscherm in donkere onderzoeks-
ruimtes. Het maakt het concentreren op het beeldscherm gemak-
kelijker, terwijl de witte zijkanten de monitor een fris en schoon
esthetisch uiterlijk geeft.

 8-megapixel-lcd-module met led-achtergrondverlich-
ting voor betrouwbaar hoge en duurzaam stabiele
helderheid

 Palet met 68 miljard kleuren voor exacte kleurweer-
gave tot 10 bit

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

 Voorbereid voor kalibratie, overdrachts- en stralings-
tests conform DIN 6868-157 en QS-RL

 Hybride gamma, volledige automatische selectie van
de tonaliteitscurve voor opnames waarvoor verschil-
lende DICOM-luminantiecurves nodig zijn

 Geïntegreerde sensor voor automatische en exacte
kalibratie

 Lichtsensor voor meting van het omgevingslicht in de
diagnoseruimte

 Aanwezigheidssensor zorgt ervoor dat u direct aan
de slag kunt als u voor het beeldscherm plaatsneemt

 Picture-by-Picture-functie voor het gelijktijdig weerge-
ven van twee beeldschermsignalen
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Excellente beeldkwaliteit voor de kleinste details

Dankzij een hoge resolutie van 8 Megapixels (kleuren), een
sterke contrastverhouding van 1450:1 en een stabiele helder-
heid van tot maar liefst 850 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.

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)

Eén miljard kleuren dankzij 12-bit-LUT

De kleurweergave gebeurt via een 12-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 12-bit-LUT Met 12-bit-LUT

Nauwkeurige diagnoses met kleuren- en monochrome
opnames

Monochrome mammografieopnames en MRI- en echografie-
beelden in kleur zijn de gangbare diagnosemiddelen bij borston-
derzoek. Voor de weergave van de verschillende opnames zijn
meestal verschillende monitoren nodig. Als kleurenmonitor met
FDA-510(k)-goedkeuring voor mammografie en algemene rönt-
gendiagnostiek geeft de 8-megapixel-monitor RadiForce RX850
van EIZO beelden van verschillende modaliteiten parallel weer.
En dat uitermate nauwkeurig, voor even nauwkeurige diagnoses.

In plaats van op drie beeldweergaveapparaten toont de RX850(-AR) alle opname
op één beeldscherm.

FDA-vrijgave

Het beeldscherm bevat de FDA-510(k) - vrijgave voor borstto-
mosynthese, mammografie en algemene radiografie.
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Consistente beeldkwaliteit dankzij geïntegreerde
frontsensor

De nauwkeurige kalibratie van witpunt en tonaliteitscurve is ge-
garandeerd dankzij een in het frame geïntegreerde frontsensor
(IFS). Deze meet helderheid en grijswaarden en kalibreert de
monitor zelfstandig conform de DICOM-standaard. De sensor
werkt automatisch, zonder daarbij het zichtveld van de monitor
te beperken. U bent minder tijd kwijt aan onderhoud en kunt ver-
trouwen op een constant hoge beeldkwaliteit.

Zonder IFS Met IFS

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

Contrastrijk tot in de details

Dankzij de hoge contrastverhouding worden beelden met realis-
tische details weergegeven. Grijs- en zwartwaarden zijn in hoge
mate gedifferentieerd. Het resultaat: een extreem scherpe weer-
gave van beelden in grijswaarden. U kunt zelfs de fijnste structu-
ren onderscheiden.

Opname met laag contrast Opname met hoog contrast

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.

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.

Meer informatie over de RadiCS-gebruiksklasses
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Betrouwbare helderheid

Wij van EIZO zijn overtuigd van de kwaliteit van onze produc-
ten. Daarom valt ook de helderheidsstabiliteit onder de garantie
op de monitoren.

Geoptimaliseerde werkprocessen

De Multi-Modality-monitor RX850 kan 8 Megapixels (kleu-
ren) aan beeldgegevens weergeven – zonder de storende fra-
mes die bij configuraties met meerdere beeldschermen onvermij-
delijk zijn. Deze Multi-Modality-oplossing biedt zeer veel ruimte
voor de parallelle weergave van alle benodigde weergavetoe-
passingen. Ook verbetert deze de werkprocessen in de radiolo-
gie en de totale efficiëntie op de werkplek.

Darmonderzoek Hartonderzoek

Beelden vergelijken zonder storend frame

De monitor beschikt over DVI-D- en DisplayPort-ingangen. U
kunt twee grafische kaarten of twee computers tegelijkertijd aan-
sluiten. De beelden worden naast elkaar, Picture-by-Picture, op
het beeldscherm weergegeven. Beelden uit twee beeldbronnen
kunt u dus tegelijkertijd weergeven en vergelijken, zonder sto-
rend monitorframe.

Oplossing met twee schermen op één monitor

Met de Picture-by-Picture-functie kunnen twee weergaven van
afzonderlijke ingangssignalen tegelijkertijd op één monitor wor-
den weergegeven. Een breedbeeldweergave zonder storende
randen maakt eenvoudig en flexibel gebruik mogelijk.

Aanwezigheidssensor: energie besparen bij afwezigheid

Dankzij een aanwezigheidssensor bespaart u energie en be-
schermt u het milieu. De sensor registreert of er iemand achter het
beeldscherm zit of niet. Zodra de persoon de werkplek verlaat,
schakelt het beeldscherm uit. Komt de persoon terug, dan scha-
kelt het weer in - volledig automatisch, zonder dat de muis of het
toetsenbord hoeven te worden aangeraakt. Het beeldscherm is
altijd klaar voor gebruik, zonder wachttijd.

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.

Eén monitor, veel verschillende aansluitingen

Eenvoudiger bestaat niet: De meeste van uw eindapparaten, zo-
als pc, laptop of camera’s, kunt u rechtstreeks op de monitor
aansluiten. Want de monitor is voorzien van verschillende inter-
faces. Dat maakt uw dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger.
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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.

Comfortverlichting van EIZO is vriendelijk voor de ogen

EIZO presenteert de nieuwe RadiLight, een speciale, gebruiks-
vriendelijke comfortverlichting voor radiologen, die in donkere
verslagruimten werken. Het zachte licht achter de monitor voor-
komt een overmatige inspanning van de ogen, die zich normaal
gesproken snel voor kan doen als de ogen in een donkere om-
geving met een licht monitorscherm continu wisselen tussen licht
en donker.

Naar de RadiLight

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. RX850

Behuizingskleur Zwart

Toepassingsgebied Medisch

Productlijn RadiForce

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 31,1

Diagonaal [in cm] 79

Formaat 17:9

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

697 x 368

Resolutie in megapixel 8 Megapixels (kleuren)

Ideale en aanbevolen resolutie 4096 x 2160 (4K)

Pixelafstand [in mm] 0,17 x 0,17

Panel technologie IPS

Max. kijkhoek horizontaal 178 °

Max. kijkhoek verticaal 178 °

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

Kleurenpalet/Look-Up-Table 68 miljard kleurgradaties/12 bit

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

850

Aanbevolen helderheid conform
garantie

500

Af fabriek gekalibreerde helderheid
[in cd/m²]

400

Max. darkroomcontrast (standaard) 1450:1

Backlight LED

Eigenschappens & bediening
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

DICOM, CAL1, CAL2, Hybrid Gamma, Text

DICOM curve

RadiCS toepassingsklassen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Hardwarekalibratie van helderheid en
luminantiecurve



Digital Uniformity Equalizer (homoge-
niteitscontrole)



Hybrid Gamma

Sensoren Aanwezigheidssensor, Omgevingslichtsensor, Geïnte-
greerde frontsensor

Picture-by-Picture

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

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

Button Guide

Aansluitingen
Signaalingangen 2x DisplayPort, 2x DVI-D

USB-specificatie USB 2.0

USB-upstream-poorten 1 x type B

USB-downstream-poorten 2 x type A

Videosignaal DisplayPort, DVI (TMDS)

Energie eigenschappen
Energieverbruik (standaard) [in watt] 111

Maximaal energieverbruik [in watt] 227

Energieverbruik (Stand-by) [in watt] 6

Energieverbruik als netschakelaar is
uitgeschakeld [in watt]

0

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

Afmetingen & garantie
Afmetingen [in mm] 747 x 449,5-593,5 x 281,5

Gewicht [in kilogrammen] 22,4

Gewicht zonder voet [in kilogrammen] 15,8

Draaibaarheid 344 °

Kantelbaarheid voor/achter 0 ° / 30 °

Rotatie liggend en staand formaat
(Pivot)

Nein

Verstelbaarheid in hoogte [in mm] 144

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, FDA
510(k)-vrijlating voor borst-tomosynthesis en mammografie

Software & accessoires
Bijbehorende software en verdere
accessoires beschikbaar als download

RadiCS LE, ScreenManager PRO Medical

Meegeleverde accessoires Voedingskabel, Voeding, 2x signaalkabel DisplayPort -
DisplayPort, 2x signaalkabel DVI-D - DVI-D (Dual-Link),
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.), RadiLight (Comfortverlich-
ting voor verslagruimten - Gemakkelijk te bevestigen lamp
voor RadiForce medische LCD-monitoren.)

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

Datasheet gegenereerd op
12.12.2021

Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en in andere landen of van de betreffende ondernemingen.
Copyright © 2021 EIZO Corporation. Alle rechten, vergissingen en wijzigingen zijn voorbehouden.
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Algemene voorwaarden

*) De geldigheidsduur van de garantie op het product bedraagt 5 jaar vanaf de aankoopdatum.
De garantie omvat bovendien de normale slijtage van de backlight, indien deze bij een aanbevolen
helderheid van maximaal 500 cd/qm en een witpunt van 7500 K wordt gebruikt. EIZO garandeert
deze helderheid voor de duur van 5 jaar vanaf de aankoopdatum of voor 20.000 bedrijfsuren,
afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Bij gebruik met een maximale helderheid van 400 cd/m²
neemt het aantal bedrijfsuren toe tot 30.000.


