
představujeme

EIZO FlexScan EV2785 je špičkový 
kancelářský monitor pro náročné uživatele, 
kteří požadují nekompromisní kvalitu 
obrazu ve vysokém rozlišení a pro něž není 
překážkou ani vysoká cena. Martin Semrád

EIZO FlexScan EV2785

výborná kvalita obrazu, 
nabídka portů, výškově 
nastavitelný podstavec, 
pětiletá záruka

vysoká cena


+

–
parametry
CEna S DPH: 28 490 Kč

POSKytl: EIZO

InFO: www.eizo.cz

DISPlEj/rOZlIšEní: 27", matný,  
IPS / 3 840 × 2 160 bodů

jaS: 350 cd/m2

KOntraStní POMěr: 1 300 : 1

ÚHly POHlEDu (VODOrOVně/SVISlE): 178° / 178°

DOba ODEZVy: 5 ms (šedá–šedá),  
14 ms (černá–bílá–černá)

VIDEOVStuPy: 2× HDMI, DisplayPort, uSb-C

Další VýbaVa: 2× uSb 3.0, reproduktory, 
výstup na sluchátka

ZáruKa: 5 let

naMěřEná SPOtřEba – běžný PrOVOZ / Max.:  
24 W / 50 W

špičkový 
monitor

tento monitor s 27palcovým disple-
jem totiž stojí 28 490 Kč. Displej 
má matný povrch a zobrazuje se 

na něm obraz v rozlišení 3 840 × 2 160 
bodů, což u takto velkého monitoru zna-
mená, že zobrazované objekty jsou dosti 
drobné a nemusí vyhovovat všem uživate-
lům. Naopak potěší možnost displej výš-
kově nastavit – rozsah nastavení je 17 cm. 
Displej lze také otočit do pozice na výšku.

Z estetického hlediska zaujmou velmi 
tenké rámečky okolo displeje (po stra-
nách a u horního okraje je rámeček silný 
jen 7 mm) a v pravé části spodního okra-
je displeje šest nenápadných dotykových 
tlačítek pro ovládání menu monitoru. To 

s uživatelem nekomunikuje česky, ale i tak 
je výborně přehledné. Displej je z boční-
ho pohledu v jedné rovině s okraji monito-
ru, což přispívá nejen k jeho elegantnímu 
vzhledu, ale i k případnému používání 
dvou monitorů vedle sebe.

Skvělý obraz
Displej je založen na technologii IPS a do-
káže zobrazit 1,06 miliardy barevných od-
stínů (má 10bitovou barevnou hloubku). 
Běžná je u  monitorů 8bitová barevná 
hloubka, která zajišťuje zobrazení 16,7 mi-
lionu odstínů. Navíc má tento monitor vy-
sokou svítivost (naměřili jsme 333 cd/m2) 
a velmi dobrý je i šachovnicový kontrast 
(173 : 1). Díky tomu má výsledný obraz 
špičkovou kvalitu.

Pro připojení k počítači jsou zde dva 
obrazové vstupy HDMI, videovstup 
DisplayPort a také port USB-C. Díky roz-
hraní USB-C lze prostřednictvím monito-
ru připojit k počítači další zařízení a také 
dobíjet jejich akumulátory. V levém boku 
monitoru jsou navíc přístupné dva porty 

PrOč KOuPIt: tento monitor nabízí výborný obraz v rozlišení 
uHD, skvělou ergonomii a bohatou portovou výbavu a potěší 
i pětiletá záruka. jen musíte akceptovat jeho vysokou cenu.

USB 3.0 a je zde i výstup na sluchátka. Ve 
výbavě jsou i reproduktory.

Energeticky úsporný
V běžném provozu jsme naměřili příkon 
24 W a jako maximum jsme zaznamena-
li příkon 50 W. Monitor je navíc vyba-
ven praktickými funkcemi Auto EcoView 
a EcoView Optimizer, zajišťujícími sníže-
ní spotřeby energie. Díky snímači okolní-
ho světla a díky funkci Auto EcoView umí 
monitor automaticky nastavit jas displeje 
v závislosti na okolních světelných pod-
mínkách. Funkce EcoView Optimizer za-
jišťuje úsporu elektrické energie tím, že pro 
tmavý obraz snižuje intenzitu podsvícení.

Výškově 
nastavitelný 
podstavec 
umožňuje 
zvolit vhodnou 
ergonomickou 
pozici
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