PREDSTAVITEV

Monitorja za zdravnike in
najzahtevnejše
..Neovo E-17 Gold Zero Pixel Warranty in X-17 AV..
Priznan proizvajalec visokokvalitetnih
LCD monitorjev Neovo je tudi na slovenskem trgu predstavil dve novosti iz svoje
ponudbe – eleganten zlato-črn monitor
E-17 Gold Zero Pixel Warranty in model
X-17AV v »zdravniško« beli barvi. Oba sta
nastala kot odziv na želje in potrebe uporabnikov, ki so pri razvoju serije X-17 AV
tudi neposredno sodelovali.
Neovo E-17 Gold je omejena serija že poznane serije E-17, 17-palčnih monitorjev,
ločljivosti SXGA 1.280*1.024 točk, ki
prihaja med nas v zlato-črni kombinaciji
in je ob že priznani kakovosti slike z novo
obliko še posebej elegantna. Serija E-17
Gold je, v skladu s ciljem Neova, dostaviti kupcem le popolnoma brezhibne
monitorje, pred dostavo iz tovarne dvakrat testirana. Temeljite teste in zaupanje
v kvalitetno izdelavo pri Neovu podkrepijo
s trimesečno garancijo imenovano "Zero
Pixel Warranty". Ta garancija kupcu zagotavlja, da mu bodo v prvih treh mesecih
uporabe pravilno delovale prav vse pike
Neovo E-17 Gold LCD monitorja. Poleg
tega jamstva je zaslon prevlečen z NeoV
optičnim filtrom, trimilimeterskim zaščitnim slojem, ki serijo E-17 ščiti pred
praskami in zagotavlja, ob sicer zelo

ugodnem kontrastnem razmerju, 400:1,
ultra majhnimi pikami, velikosti 0.264
mm in odzivnem času 11.5 ms, še večjo
jasnost slike. Zaščitni NeoV sloj odpravlja
tudi neugoden odboj svetlobe in zagotavlja dolgo obstojnost in uporabnost Neovo
E-17 Gold serije.
Povsem razumljivo je, da NeoV filter premore tudi posebna serija X-17AV, ki je
nastala kot odziv na potrebo zdravstvenih
ordinacij, bolnišnic in drugih zdravstvenih
ustanov po čimbolj z okoljem skladnih,
trpežnih in visoko kakovostnih monitorjih. Značilna bela barva magnezijevega
ohišja, odlične karakteristike - kontrast
500:1, DVI-I, CVBS in S-Video priklopi,
so plod skupnega razvoja strokovnjakov
Neova in skupine zdravnikov ter kirurgov.
Serija X-17AV se ponaša tudi z velikim
170-stopinjskim zornim kotom, očem
prijazno osvetlitvijo 250 cd/m2 ter ločljivostjo SXGA 1.280*1.024 točk.
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Krog uporabnikov se s predstavljenimi
serijama E-17 Gold in X-17AV nedvomno
širi, prav tako pa se širi tudi dober glas
o kvalitetnih in uporabniku prijaznih monitorjih Neovo, kjer razvoj sledi željam in
potrebam uporabnikov.
(P.R.)

NeoV Optical Filter
NeoV Optical Filter je plast posebno utrjenega in obdelanega stekla, ki prekriva vidno površino monitorja.
Običajni monitorji LCD so mehki (stopnja trdote 2 od 10) in se lahko hitro poškodujejo; steklo, s katerim so
zaščiteni monitorji Neovo, pa ima stopnjo trdote 6 (jeklo 6.5) in monitor učinkovito varuje pred umazanijo, praskami in poškodbami. Steklo je prevlečeno s plastjo, ki zmanjšuje odboj svetlobe, zaradi posebne sestave
pa omogoča prehod kar 97.7 odstotkom svetlobe, ki jo odda monitor (običajno steklo 91 odstotkov). Barve
so zato jasnejše, dolgotrajna uporaba pa mnogo manj naporna za oči.
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