
představujeme

Monitor EIZO FlexScan EV2457 je zajímavý 
tím, že má novou funkci Daisy chain, 
která umožňuje řetězení monitorů vedle 
sebe. Díky tomu můžete vytvořit skutečně 
velkou pracovní plochu. Martin Semrád

EIZO FlexScan EV2457

možnost zapojení více monitorů vedle 
sebe, nízká spotřeba energie, výškově 
nastavitelný podstavec, automatické 
nastavení jasu displeje, porty USB, 
pětiletá záruka


+ parametry

CEna: 12 270 Kč

POSKytl: EIZO

WEB: www.eizo.cz

DISPlEj/rOZlIšEní: 24,1", matný, IPS,  
16 : 10 / 1 920 × 1 200 bodů

jaS: 350 cd/m2

KOntraStní POMěr: 1 000 : 1

Úhly POhlEDU (VODOrOVně/SVISlE): 178° / 178°

DOBa ODEZVy: 5 ms

VIDEOVStUPy: DisplayPort, hDMI, DVI

Další VýBaVa: reproduktory (2× 1 W),  
4× USB 3.1 Gen 1

ZárUKa: 5 let

naMěřEná SPOtřEBa – Běžný PrOVOZ / Max.:  
8,1 W / 22 W

Stvořen pro vícemonitorové 
sestavy

Kvyužití této funkce je však za-
potřebí kompatibilní grafická 
karta, která má videovýstup 

DisplayPort 1.2. Pro propojení těchto 
monitorů mezi sebou se používají tak-
též kabely DisplayPort – proto má mo-
nitor EIZO FlexScan EV2457 ve výbavě 
tyto porty dva (jeden vstupní a druhý vý-
stupní). Pro použití dvou nebo více mo-
nitorů vedle sebe je tento model výborně 
uzpůsoben i tím, že displej je z bočního 
pohledu v jedné rovině s okraji monito-
ru a má velmi tenké okraje. Od horního 
kraje obrazu a od postranních krajů ob-
razu je k okrajům monitoru pouze 6 mm.

Výrobce myslel i na to, aby bylo možné 
zapojit vedle sebe dva monitory s disple-
ji otočenými do pozice na výšku. Zatímco 
u jiných „otočných“ monitorů lze disple-
jem otáčet pouze jedním směrem, u toho-
to modelu je displej otočný směrem doleva 
i doprava. Docílíte tedy toho, že displeje 
v poloze na výšku budou spolu sousedit 
tenkými okraji a mezera mezi zobrazo-
vacími plochami bude pouhých 12 mm.

Skvělá ergonomie
Displej je umístěn na výškově nastavitelném 
podstavci, takže jeho spodní okraj může být 
ve výšce od 1 cm do 16,5 cm nad deskou 
stolu. K pohodlnému používání přispí-
vá také matný povrch displeje, na němž 

nejsou vidět žádné světelné odlesky. Displej 
má díky technologii IPS velké zorné úhly 
a obraz se na něm vykresluje v rozlišení 
1 920 × 1 200 bodů.

Monitor je vybaven také snímačem okol-
ního světla a funkce Auto EcoView auto-
maticky upravuje jas displeje v závislosti na 
okolních světelných podmínkách. Funkce 
EcoView Optimizer 2 zajišťuje úsporu elek-
trické energie tím, že pro tmavé obrazy sni-
žuje intenzitu podsvícení. Nízká spotřeba 
energie je další vlastností, za niž si monitor 
zaslouží pochvalu. V běžném provozu jsme 
naměřili příkon pouze 8,1 W a jako ma-
ximum jsme zaznamenali příkon 22 W.

Portová výbava
Pro připojení k počítači jsou zde kromě již 

PrOč KOUPIt: tento monitor je skvěle připraven pro 
instalaci více monitorů vedle sebe, zobrazuje velmi pěkný 
obraz, nabízí skvělou ergonomii a pracuje velmi úsporně. 
Výrobce na něj navíc poskytuje pětiletou záruku.

zmíněných konektorů DisplayPort také ob-
razové vstupy HDMI a DVI. Nechybí ani 
čtveřice portů USB 3.1 Gen 1, z nichž dva 
jsou snadno přístupné v levém boku mo-
nitoru. Pod nimi se nachází 3,5mm zvu-
kový vstup a je zde i výstup na sluchátka. 
Ve výbavě jsou i reproduktory a líbilo se 
nám i snadné ovládání menu pomocí šes-
ti dotykových tlačítek pod displejem. Tato 
tlačítka působí nenápadně a jejich funkce 
se na displeji zobrazí, když se kteréhoko-
li tlačítka dotknete. Menu ale není lokali-
zováno do češtiny.
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