
Eonis (MDRC-2221)
visor clínico de 21" para análise de imagens clínicas

b  O visor lateral perfeito
para radiologistas 

b  Com sensor frontal para
imagens consistentes 

b  Com ferramentas de
gerenciamento de QA
remotas 

O Eonis® de 21" da Barco oferece uma luminância calibrada 40%
maior e quase duas vezes a taxa de contraste da geração anterior.
Vem com um sensor de consistência frontal único para garantir a
imagens consistentes ao longo do tempo, fazendo dele ideal para a
visualização de imagens PACS padrão, dados RIS e EMR ativada para
imagem.

Com formato full-screen e resolução 2MP para visualizar imagens
consistentes e com controle de qualidade para obter análises de
imagens precisas, ele é o visor lateral perfeito para radiologistas.

Projetado para aumentar a produtividade & ergonomia
Equipado com iluminações de fundo LED, o Eonis® de 21" apresenta uma taxa de
contraste excelente e uma luminância calibrada de 250 cd/m², permitindo que você
veja imagens detalhadas de maneira rápida e eficiente com menos manipulação de
imagens. A tecnologia de painel IPS garante imagens precisas até mesmo quando
visualizadas a partir de um ângulo de visualização amplo. Luz ambiente integrada e
predefinida assegura qualidade de imagem perfeita em ambientes de leitura escuros
ou claros.

O sensor de consistência da frente da tela trabalham juntos com o serviço MediCal
QAWeb da Barco para assegurar qualidade e gerenciar ativos remotamente e alinhar
automaticamente a qualidade da imagem toda vez que o visor é ligado,
proporcionando a você uma base sólida para uma análise confiável de imagens.

O visor oferece recursos de inclinação e giro flexíveis e um design que economiza
espaço para tornar a visualização mais ergonômica. Além disso, posicionar a tela de
21” em uma orientação de retrato proporciona mais flexibilidade ao visualizar
imagens de radiografia do esqueleto ou dados do paciente.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EONIS (MDRC-2221)

Tamanho de tela ativa (diagonal) 541 mm (21,3 pol)

Tamanho de tela ativa (H x V) 432 x 324 mm (17 x 12,76 pol)

Relação de altura e largura (H:V) 4:3

Resolução 2MP (1600 x 1200)

Tecnologia de tela LCD colorido TFT

Distância entre pontos 0,270

Imagem a cores Sim

Imagem cinza Sim

Suporte a cores 10 bits

Ângulo de visualização (H, V) 178°

Compensação de luz ambiente (ALC) Sim, valores predefinidos no OSD

Sensor frontal Sim

Luminância máxima 440 cd/m² (típico)

Luminância calibrada do DICOM 250 cd/m²

Razão de contraste 1500:1 típico

Tempo de resposta (Tr + Tf) 20 ms

Cor da carcaça Preto + Prata

Sinais de entrada de vídeo DisplayPort, DVI

Portas USB 1 upstream, 2 downstream

Padrão USB 2

Requisitos de potência (nominal) 100 -240 V

Consumo de energia (nominal) 32 W (< 1W em stand-by)

Modo de economia de energia Sim

Gerenciamento de energia DPMS

Idiomas de OSD Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, japonês, chinês tradicional, chinês simplificado,
coreano

Dimensões com o suporte (L x A x P) 376 x 591,7 x 201,33 mm (retrato)

Dimensões sem o suporte (L x A x P) 376 x 484 x 75,93 mm (retrato)

Dimensões com a embalagem (L x A x P) 584 x 667 x 272 mm

Peso líquido com o suporte 8,7 kg

Peso líquido sem o suporte 5,25 kg

Peso líquido com a embalagem e o suporte 12,4 kg

Intervalo de ajuste de altura 100,0 +/-5,0 mm

Inclinação -5°/+20°

Rotação -45° / +45°

Pivô Sim

Padrão de montagem VESA (100 mm)

Proteção de tela N/D

Certificações CE (MDD 93/42/EEC produto classe I), CE-2014/30/EU, IEC 60601-1(ed.3), IEC 60601-1(ed.3);am1,
ANSI/AAMI ES60601-1 (2005 + C1:09 + A2:10 + A1:12), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014), EN
60601-1-2:2015, EN 60601-1:2006/A11:2011/A12:2014,EN 60601-1:2006/A1:2013, KC, VCCI, FCC
classe B, ICES-001 nível B, dispositivo FDA Classe I, RoHS, BSMI
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EONIS (MDRC-2221)

Acessórios fornecidos Guia do Usuário
Faixa de roteamento do cabo
Cabos de vídeo (1x DVI + 1x DP)
Cabos principais (Reino Unido, Europa (CEBEC/KEMA), EUA (UL/CSA, conector adaptador NEMA 5-
15P))
Cabo USB 2.0
Pano para limpeza
Esse adaptador faz parte do dispositivo médico.
(Fabricante: BridgePower Corp., BPM060S24F09; Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 A; Saída: +24V
CC, 2,7 A)

Software de QA MediCal QAWeb e QAWeb PP

Garantia 3 anos

Temperatura de operação +10°C / +35°C

Armazenamento -temperatura de transporte -20°C / +60°C

Umidade de operação 20% -85% (sem condensação)

Armazenamento -umidade de transporte 5% -95% (sem condensação)

Altitude operacional 3.000 m

Armazenamento -altitude de transporte 5.500 m

Pressão operacional 70 kPa -106 kPa

Armazenamento -pressão de transporte 50 kPa -106 kPa

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.

www.barco.com


