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Monitor EIZO ColorEdge CS230

Product Description
Projetado para usuários que fazem edição de fotos e outros trabalhos criativos, o
CS230 oferece características profissionais da linha ColorEdge como ajuste de cor
automático através do software ColorNavigator.
Calibração e Espaço de Cor
- 1 Calibração, espaço de cor sRGB
Automações
- Auto-Correção
Tamanho
- 23"
Uso Recomendado
- Editoração e Retoque sem finalidade de substituição de prova de cor
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ColorNavigator – Calibration Software
O software de calibração ColorNavigator da EIZO faz uma calibragem simples e
produz resultados previsíveis de cores. ColorNavigator funciona com uma vasta
gama de dispositivos de medição e proporciona calibração de hardware utilizando
diretamente a tabela look-up do monitor.

Especificações
Cor do gabinete: Preto
Painel:
Tipo: IPS
Backlight: LED
Tamanho: 23" / 58 cm (584 mm diagonal)
Resolução nativa: 1920 x 1080
Tamanho de imagem visível (L x A): 509.2 x 286.4 mm
Pixel pitch: 0.2652 x 0.2652 mm
Grayscale tones: DisplayPort: 1024 tones (a palette of 65281 tones), DVI, HDMI:
256 tones (a palette of 65281 tones)
Display colors: DisplayPort: 1.07 billion from a palette of 278 trillion, DVI, HDMI:
16.77 million from a palette of 278 trillion
Viewing angles (H / V, typical): 178°, 178°
Brightness (typical): 300 cd/m²
Recommended brightness for calibration: 120 cd/m² or less
Contrast ratio (typical): 1000:1
Response time (typical): 10.5 ms (gray-to-gray)
Garantia: três anos
Ver especificações completas no site do fabricante: EIZO
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