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» Japonská značka prémiových monitorov pre

profesionálov, ale aj na domácu zábavu pred-

stavila ďalší bezrámčekový monitor z radu

FlexScan. Konkrétne 27" model s označením

EV2780 a rozlíšením 2560 × 1440. Základom je

panel IPS s minimálnym lemom 1 mm po okra-

joch. Po zapnutí displej rámuje iba 6 mm

z vrchnej časti a bokov. Spodná časť je širšia pre

šesť  multifunkčných ovládacích tlačidiel, doty-

kové tlačidlo vypnutia a na konci nájdeme sta-

vovú LED. Ovládanie je intuitívne a pomerne

jednoduché. V strede sa nachádza aj snímač

okolitého osvetlenia, vďaka ktorému monitor

nastavuje automatický jas. Podstavec je ma-

sívny a efektný. Ponúka možnosť nastavenia po-

lohy, akú potrebujete: náklon, sklon, výška,

natočenie aj pivot. Ako obyčajne sú porty rie-

šené zo zadnej strany monitora, kde nájdeme

HDMI, DisplayPort a USB typu C. Zapá-

jajú sa vertikálne

a všetky ich možno upratať do plastového

krúžku na konci podstavca. Z pravej strany sa

nachádza dvojportový USB hub  3.1 Gen 1 a vý-

stup na slúchadlá. Monitor je vybavený aj dvo-

jicou 1 W reproduktorov, no audiovstup tu

nenájdeme. Obnovovacia frekvencia obrazu je

60 Hz s pomerom strán 16:10. Ako je už zvykom

pri týchto modeloch, pozorovací uhol je 178°.

Krycie sklo nesie antiresexnú matnú vrstvu a je

odolné proti odtlačkom prstov. Panel je vyba-

vený vysokým jasom a hybridnou reguláciou

jasu, aby sa zabránilo blikaniu, ktoré unavuje

oči. V časti rozsahu využíva spojité a v časti vy-

sokofrekvenčné riadenie jasu. Monitor dispo-

nuje viacerými nastaveniami eco, ktoré

pomáhajú šetriť energiu, ale aj váš zrak, ako na-

príklad spomínané  automatické nastavenie

jasu. Napájací zdroj je vstavaný.

Monitory Eizo predstavujú  špičku, čo sa týka

hardvérových vlastností aj kvality obrazu. Vý-

sledky meraní sú výborné: 100 % pokrytie farieb

sRGB a 81 % Adobe RGB, pričom nejde o špe-

cializovaný grarcký monitor. Špičková je aj pres-

nosť farieb, pri ktorej sme namerali minimálnu

nulovú  priemernú odchýlku farieb δE. Gama

krivku dokáže sledovať s nulovou odchýlkou

a vynikajúci je aj maximálny jas, ktorý sme na-

merali na úrovni 359,5 cd/m2. Input lag sa držal

na 38 ms.

Rozlíšenie 2K je ideálne pre túto veľkosť. Mo-

nitor je určený na prácu do kancelárie a vďaka

obojstrannému dizajnu ho možno použiť aj na

stôl orientovaný do miestnosti.  Tam sa to však

nekončí, využitie nájde aj u grarka či pri editácii

videa a fotograrí. Nejde o hráčsky monitor, ale

aj na hranie poslúžil výborne. Asi najväčšie lá-

kadlo je pripojenie pomocou USB typu C. Tento

kábel zvládne preniesť obraz,

zvuk, dáta do rozbočovača

USB a aj nabíjať zariadenie. Pre

nový MacBook Pro ako stvo-

rené. Využitie je maximálne

jednoduché. Prídete do práce

a jedným káblom sa pripojíte.

Žiadna nabíjačka ani zbytočné

káble. Eizo si dal záležať aj na ká-

bloch, ktoré sa dodávajú spolu

s monitorom. K bielemu biele

a zasa k čiernemu čierne káble.

Administrátorská konrgurácia

zabezpečuje nastavenie všet-

kých monitorov vo rrme pomo-

cou jedného monitora. Jedna

možnosť je nastavenia uložiť ako

súbor xml a pomocou USB nahrať

do ostatných monitorov alebo po-

mocou siete. Program Screen In-

Style má skvelé využitie pri

nastavení týchto monitorov pomocou siete. Ta-

kisto užitočná je možnosť nastaviť jednotlivé fa-

rebné prorly k rôznym aplikáciám. Dva

používateľské, prorl sRGB, Paper na eliminova-

nie modrého svetla a Movie na rlmy. Pri zapo-

jení viacerých monitorov ich môžete pomocou

tohto programu ovládať jedným. Ďalšia uži-

točná vlastnosť je circadian dimming, ide o re-

gulovanie modrého svetla počas dňa. Podľa

vášho nastavenia v daných hodinách budú

farby teplejšie. Ďalej FlexScan 2780 dokáže zá-

roveň zobrazovať dva vstupy, teda napríklad

spolovice Windows a spolovice Mac OS bez

žiadneho rozptýlenia a medzery medzi

nimi. Veľkou konkurenčnou výhodou je záruka

5 rokov.

Eizo FlexScan EV2780 za svoju pomerne vy-

sokú cenu ponúkne oveľa viac. Špičková kvalita

obrazu a široká škála použiteľnosti spolu s ele-

gantným dizajnom robia z tohto monitora sku-

točného profesionála. Uhlopriečka 27" je podľa

nás na prácu najvhodnejšia, ani malá, ani

 priveľká. A QWHD rozlíšenie  jej pristane. 

» ADAM LUKÁČ

EІZO FLEXSCAN EV2780

Skvelá voľba aj pre MacBook

PARAMETRE:

� Veľkosť obrazovky: 27 palcov, natívne rozlíšenie: 2560 × 1440, frek-

vencia: 60 Hz, typ panela: ІPS s LED podsvietením, pozorovací uhol: 178°,

vstupy: HDMІ (digitálny, HDCP), DisplayPort, (HDCP), USB typu C

(HDCP), polohovanie: 344° otočný čap, 5° dopredu, 35° dozadu, otá-

čanie o 90°, výška 15,5 cm, rozmery monitora: 611,6 × 359 × 48,5 mm,

hmotnosť: so stojanom 8,1 kg, ostatné: reproduktory 2× 1 W, výstup na

slúchadlá, rozbočovač USB 3.1 Gen 1, automatická regulácia jasu 

� Cena: 888 EUR

Merania:

Výbava: 

Ovládanie: 

Spracovanie: 
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HODNOTENIE:

Celkovo:

94 %

„Monitor, ktorý sa hodí každému profe-
sionálovi na jeho každodennú prácu.“

TIP
REDAKCIE

VÝBORNÝ 

MONІTOR 

NA PRÁCU

PLUSY, MÍNUSY:

+

–

Podpora USB C, výborné farby, bezrámčekový dizajn, záruka
5 rokov

Nič podstatné


