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Ultraszeroki, zakrzywiony monitor 37,5”  
UWQHD+ (3840 x 1600)

Specyfikacja

Dostępne wersje Ze stopką (czarny/biały) EV3895-BK / EV3895-WT
Bez stopki (czarny/biały) EV3895-FBK / EV3895-FWT

Panel Rodzaj / Podświetlenie IPS / LED
Przekątna 37.5” / 95.3 cm
Natywna rozdzielczość 3840 x 1600 (24:10)
Rozmiar wyświetlanego 
obrazu (szer. x wys.)

879.7 x 366.5 mm

Rozmiar pikseli / Gęstość pikseli 0.229 x 0.229 mm / 111 ppi
Liczba kolorów 16.77 miliona
Kąty widzenia (poziom/pion) 178° / 178°
Jasność / Kontrast (typowe) 300 cd/m2 / 1000:1
Czas reakcji (typowy) 5 ms (szary-do-szarego)

Sygnały wideo Wejścia sygnałowe USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 
HDMI (HDCP 2.2 / 1.4) x 2

Wyjścia sygnałowe -
Cyfrowa częstotliwość 
odświeżania (poziom / pion)

USB-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz
DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz
HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz

USB Upstream USB 3.1 Gen 1: typ B x 2,
USB 3.1 Gen 1: typ C (DisplayPort Alt Mode, zasilanie maks. 85 W)

Downstream USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4
Adapter USB LAN RJ-45 (1000BASE-T)

Windows 10 / 8.1 (64-bitowy, 32-bitowy), macOS Sierra (10.12) 
lub nowszy

Audio Głośniki / Złącza wyjściowe 1,0 W + 1,0 W / Słuchawkowe (stereo mini jack)
Zasilanie Zasilacz AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Typowy pobór mocy / 
Maksymalny pobór mocy /  
W trybie oszczędzania energii

28 W / 194 W / 0,5 W lub mniej

Funkcje Tryby predefiniowane User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Auto EcoView Tak

Specyfikacja 
fizyczna

Waga 13,2 kg / 9,5 kg (bez stopki)
Regulacja wysokości / 
Nachylenie / Obrót

192,7 mm / 35° góra, 5° dół / 70°

Rozstaw otworów 
montażowych VESA

100 x 100 mm

Wymagania 
środowiskowe

Temperatura podczas pracy 5 - 35 °C
Wilgotność podczas pracy 20 - 80 %

Certyfikaty i standardy TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (USA), 
TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, 
TÜV/Flicker Free, TÜV/GS, RCM, CE, CB, cTÜVus, 
FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, 
EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, 
China Energy Label Grade2, EAC

Kompatybilne oprogramowanie Screen InStyle
Dołączone 
akcesoria

Kable sygnałowe USB-C (2 m), DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
Inne Kabel zasilający (2 m), kabel USB-A – USB-B (2 m) x 2, osłona na 

kable, śruby montażowe VESA x 4, przewodnik instalacji 
Gwarancja 5-letnia*

*Czas użytkowania ograniczony do 30 tys. godzin. Gwarancja braku świecących 
pikseli obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zakupu.
Panel LCD wyprodukowano z zastosowaniem precyzyjnej technologii, ale na 
ekranie mogą pojawić się uszkodzone piksele, widoczne jako czarne lub świecące 
punkty. Jeśli monitor jest włączony przez dłuższy czas, na ekranie mogą się 
pojawić ciemne smugi i wypalone obszary. Aby maksymalnie wydłużyć życie 
monitora, zaleca się jego okresowe wyłączanie.

Ulga dla oczu
EV3895 wyposażono w funkcje pomagające ograniczyć zmęczenie 
oczu podczas wielogodzinnej pracy.

- Automatyczna kontrola jasności
- Zmniejszenie emisji niebieskiego światła o 80%
- Wyświetlanie obrazu bez migotania

Jakość przede wszystkim 
EIZO wytwarza swoje monitory we własnych zakładach, aby 
mieć ścisłą kontrolę nad procesem produkcji i jakością każdego 
urządzenia zjeżdżającego z taśmy fabrycznej.

- Gwarancja braku świecących pikseli 
przez 6 miesięcy

- 5-letnia gwarancja producenta
- Rozwój, produkcja i kontrola jakości w zakładach EIZO

Poszanowanie środowiska
EIZO dokłada wszelkich starań, aby tworzyć produkty przyjazne 
dla środowiska.

- Funkcje energooszczędne i ograniczające pobór mocy
- Zgodność ze standardami środowiskowymi
- Zaangażowanie w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)
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paper mode

How FlexScan EV Series Reduces Eye Fatigue 

Auto EcoView Adjust brightness to the ideal level

FlexStand Adjust monitor to the best position

Color Mode Choose the ideal mode for your task

EyeCare Reduces flicker of LED backlight

Non-Glare Dissipates reflective light

Slim Bezels Minimize eye movement between screens

When you use a computer, your eyes become fatigued. Of 
course this happens when looking at a screen from a close 
distance for prolonged periods of time, but the effect is much 
stronger on a computer compared with other devices such as 
TVs. So how do we reduce eye fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

At first glance, a bright screen 
seems clear and easy to see. 
However, a screen that is too bright 
is a primary cause of eye fatigue. On 
the other hand, if a display is too 
dark it is too difficult to see and also 
adds to eyestrain.other devices such 
as TVs. So how do we reduce eye 
fatigue? At EIZO, we have 
researched the causes of eye 
fatigue in order to create the ideal 
monitors that are “easy on the eyes."

How blue light influences eye fatigue is an increasingly popular 
topic. First we will show where blue light falls on the light spectrum.
Blue light is part of the visible 
s p e c t r u m  a n d  h a s  a  
wavelength that is close to 
that of ultraviolet light. When 
comparing the relationship 
between LED and blue light, 
we have confirmed that LED 

A bright screen causes eye fatigue?

Blue light causes eye fatigue?
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Ultraszeroki, zakrzywiony monitor Tryb Picture-by-Picture

Stylowy design Wbudowane złącza sygnałowe

Port USB-C®

Większa przestrzeń robocza widziana z wygodnej odległości

Im bliżej dużego monitora siedzi użytkownik, tym większy jest 
dystans między jego oczami a bocznymi krawędziami ekranu.

Panel 37,5” w rozdzielczość 3840 x 1600 wyświetla niemal 
trzykrotnie więcej pikseli niż monitor full HD.

Funkcja Picture-by-Picture (PbyP) pozwala wyświetlać sygnały z trzech 
źródeł jednocześnie. Układ ekranu można zmienić jednym przyciskiem.

Monitor dostępny jest w wersji białej lub czarnej z dopasowanymi 
kolorystycznie kablami.

Monitor wyposażono w łatwo dostępne porty USB-C, DisplayPort 
i HDMI oraz USB upstream i downstream.

Jeden kabel przesyła sygnały wideo, audio i USB, a także dostarcza 
zasilanie do podłączonych urządzeń i zapewnia dostęp do sieci.

Lekkie zakrzywienie panelu sprawia, że cała jego powierzchnia 
znajduje się praktycznie w takiej samej odległości od oczu. 
Ułatwia to skupienie i poprawia widoczność obrazu.

Na obszernym ekranie zmieszczą się jednocześnie okna kilku 
aplikacji, nie podzielone rozpraszającymi ramkami cechującymi 
konfiguracje wielomonitorowe.

Wygodna obsługa kilku komputerów

Minimalizm w najlepszym wydaniu Bogaty wybór złączy na wyciągnięcie ręki

Połączenie jednym kablem
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USB Type-CUSB Type-A

Stereo Mini Jack

Stwórz wizualizację swojej 
przestrzeni roboczej

Zeskanuj kod QR iPhonem lub iPadem, aby 
zobaczyć, jak monitor EIZO wpasuje się 
w Twoje miejsce pracy.
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