
 

EIZO CG232W 
22,5“ (57 cm) LCD monitor 16:10 
 

 
 
 
 

CG232W z řady ColorGraphic představuje první videomonitor vyvinutý speciálně pro postprodukci a barevnou

kontrolou výsledných dat. Tento širokoúhlý model je schopný zpracovávat nejen klasický 8-bit, ale nově též 10-bit

vstupní videosignál. Jedná se o první EIZO videomonitor se schopností reprodukovat až 1024x1024x1024 = 1 mld.

barev, který významně rozšiřuje dosavadní řadu HW kalibrovatelných animačních 24“ monitorů CG241W/CG242W.

Barevný rozsah CG232W je schopen pokrýt až 97% gamutu AdobeRGB nebo 97% EBU. Typická je široká nabídka

podpory digitálních formátů s rozhraním DVI, SD-SDI a HD-SDI. Novinkou je výrazné zlepšení minimálních

barevných odchylek Delta E (průměr 0,34, max.1,7) a dosažení excelentního zobrazení neutrálních šedých tónů

metodou trojrozměrné 3D-LUT (3x12-bit.) tabulky pro výpočet optimální přenosové charakteristiky monitoru.

Kvalitní technologie panelu S-IPS, rozsáhlé možnosti korekcí barevného podání obrazu, 16-bitové zpracování

signálu, vysoký kontrast, široký rozsah barev, výborná odezva a korekce uniformity plochy DUE a rychlá hw-

kalibrace předurčuje monitor především k využití v oblasti profesionálního střihu a zpracování studiového videa. 

 

   S-IPS technologie LCD panelu, (widegamut 97% pokrytí EBU, 97% AdobeRGB) 

   10-bit vstupní videosignál (1 mld. barev) 

   Interní 12-bit 3D-LUT se 16-bit přesností výpočtu 

   Unikátní konverze prokládaného signálu vkládáním tmavých snímků 

   Výrazné zlepšení min. barevných odchylek Delta E< 1,7 

   Full-HD, 1080 řádků/60pi, 59,9p, 50p, 48p, 47,8p a 24p  

   Rozlišení 1920x1200 bodů, kontrast 720:1, rozsah jasu 50 - 380 cd/m2 

   Dig.vstupy:1x DVI-D, 2x SD/HD-SDI, analog. VGA, USB 2.0 hub 
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Výborné obrazové parametry  Široký rozsah barev (pokrytí 
až AdobeRGB 98%), rozlišení 1920x1200, jas v rozsahu 50 - 
380 cd/m2, kontrast 720 :1 a velmi krátká doba odezvy 
poskytuje vynikající zobrazení vašich dat. 
  
DUE-Digital Uniformity Equalizer korekce CG232W je 
vybaven unikátními elektronickými obvody DUE (Digital 
Uniformity Equalizer), které zaručují rovnoměrné rozložení jasu 
a minimální barevné odchylky po celé ploše obrazovky. 
 
16-bit gama korekce  Signálový procesor (ASIC) konvertuje 
vstupní video signál z 10-bit (1 024 hodnot pro každý kanál R, 
G, B) na vnitřních 16-bit (65.536 hodnot). V této přesnosti jsou 
komplexně přepočítány současně všechny obrazové parametry 
jako průběh gradační křivky, chromatická teplota, celková 
sytost barev a další obrazové vlastnosti dle nastavení uživatele, 
včetně lokálních úprav odstínu a sytosti v jed-notlivých 
barevných oblastech. Následně jsou z výsledků vybrány 
optimální hodnoty pro konečné 10-bit zobrazení s ohledem na 
aktuální uživatelské nastavení a uloženy do interní 12-bit LUT 
(vyhledávací tabulka). Toto 16-bit interní zpracování vede k 
plynulé gradaci barev, skvělému vyvážení v celé škále 
neutrálních tónů a vynikající čitelnosti kresby v nejtmavších 
odstínech. 
  
KALIBRACE: EIZO ColorNavigatorCE  Software pro rychlou 
automatickou HW-kalibraci obrazových hodnot LCD panelu  
s 16-bit přesností. Použitím ColorNavigatoru lze provést nezá-
vislou kalibraci jasu bílého i černého bodu a tím přímo nastavit 
potřebný kontrast při požadovaném jasu bílé. Nejdůležitější 
funkcí je ovšem kalibrace gradační křivky (gama-křivka) s 16-
bit přesností výpočtu a její následné uložení přímo do paměti 
monitoru (12-bit LUT), čímž odpadá potřeba deformovat vý-
stupní signal z grafické karty. Po dokončení kalibrace, která 
trvá pouze několik minut, je vygenerován a uložen ICC-profil  
a ten je automaticky nastaven jako platný profil monitoru  
v operačním systému. 
 
Přednastavené barevné mody Model CG232W umožňuje 
rychlou volbu mezi jedním ze sedmi přednastavených 
videorežimů:Custom/sRGB/EBU/Rec709/SMPTE-C/DCI/CAL. 
Jednotlivé režimy je také možné volit pouhým stiskem jediného 
tlačítka na ovládacím panelu. 
 
Min odchylka Delta E/ 3D-LUT  Novinkou je výrazné zlepšení 
minimálních barevných odchylek Delta E (průměr 0,34, max 
1,7) a dosažení excelentního zobrazení neutrálních šedých tónů 
metodou trojrozměrné 3D-LUT (3x12-bit.) tabulky pro výpočet 
optimální přenosové charakteristiky monitoru. 
 
Digitální & analogové vstupy pro HD-video  CG232W je 
vybaven čtyřmi videovstupy: třemi digitál. vstupy: 1x DVI-D,  
2x BNC (SD-SDI nebo HD-SDI) a jedním analogovým VGA 
vstupem. Zajímavé jsou zejména profesionální BNC SDI vstupy 
doplněné rovněž o odpovídající SDI-výstupy, na které je možné 
zapojovat další kontrolní zařízení. Dále monitor disponuje 
dvěma USB porty, které slouží jako rychlý klasický USB 
rozbočovač 2.0.  
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Panel 22,5“ (57 cm) TFT širokoúhlý LCD panel 
Technologie TFT panelu S-IPS 
Barevný rozsah (gamut)  Pokrytí sRGB, EBU, Rec709: 97%,  

AdobeRGB: 97%, NTSC: 92%, DCI: 88% 
Homogenita plochy deltaE<3 
Technologie gama korekce 16-bit procesor / 12-bit LUT 
Fyzické rozlišení 1920 x 1200 / 102 dpi / 16:10 
Video rozlišení 480ip/576p/720p/1080ip/50Hz/60Hz 
Rozteč bodů 0,252 x 0,252 mm 
Nízká rozlišení 1:1 bez interpolace 

interpolovaně (2 módy) s vyhlazováním    
(5 voleb) 

Viditelná plocha (š x v)  484 x 302 mm 
Viditelná úhlopříčka (D) 571 mm 
Počet zobraz. barev 1,07 mld. Barev 

(10 bit R, G, B, 1024x1024x1024) 
Rozsah jasu 50 - 380 cd/m2 
Kontrast 720:1 temná komora/ 300:1 typický interiér 
Doba odezvy 12 ms ve středních tónech  
Pozorovací úhel H: 176°; V: 176° při zach. kontrastu 10:1 
Automatická regulace jasu interní stabilizace AutoBrightness  
Nastavení barevných složek HexaColor systém RGB-CMY, RGB gain 
Nastavení barev sytost 201 kroků / šedoškálový mód / 

odstín 64 kroků 
Nastavení gradace Gama 1,8–2,6/krok 0.1 přes ColorNavig.CE 
Uživatelské předvolby 7 předvoleb s rychlým manuál. přístupem 
Nastavení OSD menu velikost, pozice, průhlednost, rotace, auto-   

zhasnutí 
Speciální funkce 16-bitová technologie nastavení parametrů 

obrazu, 3D LUT, HW-kalibrace, korekce 
uniformity DUE, sRGB, HDCP, vypínání 
kontrolní LED diody, zamykání ovládání, 
příjem prokládaného HD-video signálu 

Vstupní signály Digital DVI 1,0  / RGB Analog / SD/HD-SDI 
(Dual Link) 

Vstupy 2 x BNC vstup a 2 x BNC výstup: 
    2 HD –SDI nebo 2 SD-SDI 
    1 HD-SDI dual link: 
10-Bit 4:4:4 RGB/ YPbPr 
1920 x 1080-50i/60i & 24/25/30P/PsF 
1 x DVI-D s dekodérem HDCP, 1 x D-sub 

USB hub 1 x up, 2x down USB Rev.2.0 
Plug & Play VESA DDC 2B 
Frekvenční rozsah – digital 
-                               
                            - analog 

H: 26 - 78 kHz, V: 23,8 - 61 Hz (VGA text 
68-71 Hz) 
H: 26 - 92 kHz, V: 23,8 - 86 Hz 

Dot Clock 162 MHz (Digital: 164,5 MHz) 
Screen Control Screen Manager Pro, One Touch Auto 

Adjustment 
Power Management VESA DPMS, DVI-DMPM, SDI PMTM 
Příkon max. 110 W / Power Save < 7 W 
Rozměry (Š x V x H) s podstavcem: 567 x 481 – 599 x 255 mm  

bez podstavce: 567 x 389 x 113 mm 
Čistá hmotnost s podstavcem: 13,4 kg / bez: 8,8 kg 
Otáčení / sklápění 35° do stran, 40° nahoru, 0° dolu 
Výšková nastavitelnost 118 mm 
Normy TÜV/Ergonomics (včetně ISO 13406-2), 

TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA 
(cTÜVus), FCC-A, Canadian ICES-003-A, 
TÜV/S, VCCI-A 

Provedení černé 
Příslušenství Napájecí, USB a signálové kabely (DVI-D-

DVI-D, DVI-I – D-sub 15 pin), ColorNaviga-
torCE,  ICCprofily, EIZO LCD Utility Disk, 
čistící sada 

Záruka 5 let / 30.000 hod. provozu (elektronika) 

 

 


