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mMonitor je nabízen jak v černém prove-
dení s označením EV2785-BK, tak v bí-
lém provedení EV2785-WT a podle 
barvy monitoru se liší i dodávané 
kabely tak, aby na stole netrčely 
z bílého monitoru černé kabely 
a naopak. Bílý monitor je tak trochu bí-
lou vránou v záplavě tmavých monitorů 
dnešní doby a mohl by se líbit hlavně 
ženám. Na našem stole ale přistála vari-
anta tmavá.

Po vybalení je monitor možné rov-
nou umístit na stůl, noha je k monitoru 
již připevněná, stačí tedy zapojit pouze 
příslušné kabely do napájení a počítače. 
Pokud by bylo nutné monitor přidělat 
například na zeď, je možné využít otvory 
pro přidělání držáku standardu VESA, 
které se objeví po odstranění nohy moni-
toru. Ta umožňuje mimo jiné polohování 
od pozice, kdy monitor prakticky sedí na 
stole, až po jeho vysunutí o téměř 20 cm 
nad pracovní desku, včetně natáčení/
naklápění monitoru v různých úhlech. 
Noha monitoru obsahuje i praktický 
organizér na kabely, takže nic neruší 
pořádek na stole.

Napájení je integrováno do těla moni-
toru, kdy větrání je ukryté do výřezu na 
zadní straně monitoru. Výřez je možné 
používat i pro přenášení asi 8 kg těžkého 
4K monitoru.

Jak jsme u monitorů japonské značky 
zvyklí, již na první pohled působí monitor 
velmi hodnotně díky použití špičkových 
materiálů a tento dojem se nezmění 
ani při doteku. Redakční FullHD moni-
tor ne jmenované značky působil, co 

se týče mezer a slícování, trochu jako 
chudý příbuzný. Monitor má velmi tenký 
rámeček, který jej přímo předurčuje pro 
použití alespoň ve dvou kusech – tedy 
pokud člověk odhlédne od poměrně 
vysoké ceny. Co se týče vybavení porty, 
nabízí EV2785 dva HDMI vstupy, jeden 

DisplayPort a USB-C. Díky posledně 
jmenovanému portu je možné také nabí-
jet zařízení s příkonem až 60 W.

Ovládací prvky, reproduktory i snímač 
jasu okolního prostředí jsou integrovány 
do rámečku monitoru, tlačítka jsou elektro-
statická a neposkytují tak zpětnou vazbu.

Zcela dokonalý –  
4K monitor Eizo EV2785

Na náš redakční stůl 
se dostal 27“ monitor 

společnosti Eizo 
s označením EV2785, 

což je první monitor této 
japonské společnosti s 4K 

rozlišením.
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Integrované stereofonní reproduktory 
mají výkon 2 x1 W a jsou tedy spíše ta-
kovým nouzovým řešením určeným do 
kanceláří, kde není vhodné obtěžování 
kolegů hlasitým zvukem ze sledování 
YouTube. Pro ještě větší diskrétnost je 
možné zapojit do monitoru sluchátka 
přes výstup typu „jack“. 

Ultra HD rozlišení 3840 x 2160 px 
s hustotou 163 ppi panelu IPS nabízí 
jedinečnou kvalitu obrazu i pro náročné 
CAD aplikace, o využití pro běžnou 
kancelářskou práci ani nemluvě. Plocha 
s obrovským rozlišením umožňuje praco-
vat s tabulkami nestandardních rozměrů 
zcela bez problémů, najednou je prostě 
dost místa na veškerou práci, kterou 
potřebujete udělat. Jak se na profesio-

nální monitor sluší, povrch obrazovky je 
matný a okolní prostředí odráží zcela 
minimálně.

Protože redakční počítač s prehis-
torickou grafickou kartou NvidiaGeForce 
GTX 650 měla se zobrazováním plochy 
trošku problém, připojili jsme přes HDMI 
i herní konzoli Xbox One S schopnou 
využít 4K Ultra HD rozlišení naplno. 
I když výrobce v tomto případě s hraním 
zcela určitě nepočítal, reakce monitoru 
byly bleskurychlé a nebylo možné okem 
zaznamenat jakékoliv zpoždění.

Eizo do svého monitoru implemen-
tovalo funkci Auto-EcoView, která 
řídí osvětlení monitoru v závislosti na 
osvětlení okolí a šetří tak namáhané oči. 
Tato funkce neustále měří změny světla 

v okolí monitoru a optimalizuje 
jas obrazovky. Použití funkce 
Auto-EcoView je možné deaktivo-
vat v menu monitoru. Ovládání 
monitoru přes OSD je velmi jed-
noduché, stisk tlačítka vyvolá 
menu o pěti logicky řazených 
položkách, ve kterých je možné 
se velmi rychle zorientovat.

závěr
4K monitor EIZO EV2785 je 
určen primárně pro profesio-
nální použití, což je mimo jiné 
dáno i poměrně vysokou cenou, 
která ho poněkud znevýhodňuje 
pro jiné než firemní využití. Na 
druhou stranu je kvalita monitorů 
Eizo legendární a výrobky japon-
ské firmy slouží i dlouho poté, 
co jim skončí záruka (osob ní 
zkušenost autora). Pokud si tedy 
vážíte svých očí a u monitoru 
trávíte denně mnoho hodin, 
EV2785 je skvělá volba a tip SE-
CURITY magazínu 05/2018.
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Cena Vynikající kvalita obrazu

Elegantní design

Auto-EcoView

Integrovaný USB-C

Záruka 5 let


