
  

 1 

 

 

 
Телефон: +359 2/97 999 35, +359 2/ 97 999 36;          e-mail: sales@techvision-bg.com 

Сервиз: 0886 002 560, 0885 666 825, 0885 666 826;     e-mail: support@techvision-bg.com 

web: www.techvision-bg.com  

Новите монитори с УЛТРА-тънка рамка на EIZO 

FlexScan EV 2451 / EV2456 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     EV2451                 EV2456 

Кажете довиждане на изморените очи 

Мониторите имат до 77% намалено излъчване на синя светлина, която е виновна за 

изморяването на очите. Сензора за автоматичното регулиране на яркостта според 

нивото на осветеност на помещението и специалния „Paper Mode” режим, в който се 

имитира хартия, правят четенето на любимите Ви заглавия по-лесно и приятно. 

http://tech-bg.com/products/2456--eizo-ev2451-bk-238-ips-.aspx
http://tech-bg.com/products/2459--eizo-ev2456-bk-241-ips-.aspx
mailto:sales@techvision-bg.com
mailto:support@techvision-bg.com
http://www.techvision-bg.com/
http://techvision-bg.com/bg/search.html?s=EV2451&search_posttype=product
http://techvision-bg.com/bg/search.html?s=EV2456&search_posttype=product
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Функционални и Красиви 

Тези висококачествени монитори са компактни и стилни с изключителни панели, 

предоставящи живи и наситени цветове и в допълнение - 5 години гаранция  . 

  

Зашеметяващ панел 

Мониторът е оборудван с IPS LED панел, предоставящ изключителни цветове и 

огромни ъгли на виждане. EIZO са проектирали панела, така че дори при под 1% 

яркост на панела, да няма никакво трептене на подсветката. В допълнение на всичко 

това е и покритието против слънчеви отблясъци, което щади очите Ви. 

 



  

 3 

 

Ергономична стойка 

Стойките на EV2451 и EV2456 се грижат за Вашето възможно най-добро 

позициониране пред компютъра вкъщи или на работното място, предлагайки 

регулиране на височина до над 160мм, портретно завъртане на екрана на 90°, наклон 

напред/назад  от 5° до 35° и завъртане около оста на 344°. 

 

Пълни технически спецификации и цени можете да намерите на следните линкове: 

EV2451 -> http://techvision-bg.com/bg/products/198/monitor-EIZO-EV2451-BK.html  

EV2456 -> http://techvision-bg.com/bg/products/203/monitor-EIZO-EV2456-BK.html  

 

Приложения и клиенти: CAD/CAM, Видео обработка, Финансов пазар, за Дома и Офиса. 

 
За Тех Вижън ЕООД: Тех Вижън (www.techvision-bg.com ; sales@techvision-bg.com) е българска 

компания, с над 16 годишен опит, специализирана във внос и дистрибуция на професионална 

компютърна техника и дисплей решения - компютърни монитори, мултимедийни проектори, 

широкоформатни дисплеи, интерактивни дисплеи, тъчскрийн монитори/тъчскрийн компютри и 

графични дисплеи. Наши партньори са световно доказани марки като: EIZO, PHILIPS, Elo Touch Solutions, 

NEC, IIYAMA, AOC, AG Neovo, YIYNOVA, FAYTECH, LG, Sharp, ViewSonic и Sharkoon. Тех Вижън работи с 

компютърни фирми - интегратори в цялата страна, които продават и инсталират необходимият хардуер 

и софтуер за всеки проект. 

http://techvision-bg.com/bg/search.html?s=EV2451&search_posttype=product
http://techvision-bg.com/bg/products/198/monitor-EIZO-EV2451-BK.html
http://techvision-bg.com/bg/search.html?s=EV2456&search_posttype=product
http://techvision-bg.com/bg/products/203/monitor-EIZO-EV2456-BK.html
http://www.techvision-bg.com/
mailto:sales@techvision-bg.com

