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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Pro profesionální použití 

Nový 31,5palcový monitor značky EIZO s 
rozlišením 4K 

 

EIZO představuje model FlexScan 
EV3285. Nový vlajkový model řady 
FlexScan je vybaven LCD obrazovkou 
s rozlišením 4K   o úhlopříčce 31,5 
palce. Bezrámečkový design a 
rozhraní USB typu C jsou ideální 
volbou pro monitorové sestavy a 
moderní kanceláře.  

FlexScan EV3285 má 4K-UHD LCD 
panel s rozlišením 3840 x 2160 pixelů, který se díky velké pracovní ploše hodí pro 
pohodlnou práci v několika aplikacích. Díky pixelové hustotě 140 dpi se obrázky i 
text zobrazují ostře a jasně.  

Tento nově dostupný monitor nabízí nejen osvědčené funkce, ale také některé 
novinky a vylepšení. Jeho nový bezrámečkový design jej předurčuje k použití na 
pracovištích s několika obrazovkami a zaručuje nerušený pohled na zobrazený 
obsah. Dodává se v černém nebo bílém provedení s barevně sladěnými kabely, 
takže hladce splyne s prostředím. 

Monitor je vybaven dvěma konektory HDMI, jedním rozhraním DisplayPort a jedním 
konektorem USB typu C. Díky tomu je možno jej připojit k libovolnému počítači. 
Vedle toho lze na monitoru současně zobrazovat více vstupních signálů pomocí 
režimů Picture-by-Picture („obraz vedle obrazu“) a Picture-in-Picture („obraz v 
obraze“). V režimu PbyP lze obrazovku rozdělit na 2 nebo 4 části, kdy každá 
oblast zobrazuje jeden vstupní signál nebo jednu samostatnou aplikaci. Při použití 
módu PinP se přes běžný obraz do rohu obrazovky zobrazí druhý vstupní signál.  

Připojením přes rozhraní USB typu C může monitor FlexScan EV3285 přijímat 
obrazový, zvukový i USB signál, a to rychlostí až 5 GBit/s. Model FlexScan 
EV3285 také dodává až 60 Wattů pro napájení zařízení připojených kabelem USB 
typu C. Tato zařízení tak nepotřebují zvláštní napájecí kabel a monitor zde slouží 
jako jakási dokovací stanice.  

Díky jasnému zobrazení, bezrámečkovému provedení a široké škále rozhraní je 
tento monitor ideální volbou pro dispečinky, kanceláře, CAD aplikace i burzovní 
obchody. 

Monitor FlexScan EV3285 je vybaven prostorově úsporným  a ergonomickým 
stojanem s výškovou nastavitelností až do 195 mm a otáčením o 344 stupňů. Balení 
monitoru obsahuje kryt kabeláže, za nějž můžete skrýt kabely na zadní straně 
monitoru. Volitelně je k dispozici také držák pro zařízení typu Thin-Client, vhodný 
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např. pro montáž počítače formátu Mini-PC na zadní stranu monitoru. Stabilita i 
polohovatelnost monitoru přitom zůstávají zachovány.  

Nový model je kompatibilní se softwarem Screen InStyle od společnosti EIZO. Ten 
umožňuje nastavit vlastní předvolby pro různé typy použití, které monitoru plně 
automaticky přiřadí jas a barevnou teplotu bílého bodu. K dispozici je též cyklická 
změna nastaveného bílého bodu obrazovky podle denní doby nebo automatické 
přizpůsobení svítivosti obrazovky podle intenzity okolního osvětlení, režim úspory 
energie a nechybí ani nastavení pro monitorové sestavy. Novinkou je dále možnost 
přepínat pohodlně vstupní signál kromě tlačítek na monitoru také klávesovou 
zkratkou. Prostřednictvím serverové aplikace pro Screen InStyle mohou správci 
nastavovat všechny monitory FlexScan EV3285 na pracovišti z jednoho místa. To je 
přínosem zejména tam, kde záleží na správném nastavení všech přístrojů a použití 
funkcí pro úsporu energie. 

 

Další vlastnosti 

• Dva konektory USB pro downstream (plus jeden konektor USB typu C) a jeden 
konektor pro sluchátka  

• Elektronická tlačítka na přední straně monitoru umožňují pohodlné nastavení  

• Obraz bez blikání při všech úrovních jasu  

• Až o 50% nižší typická spotřeba oproti monitorům srovnatelné velikosti 

• Pětiletá záruka 

 

Dostupnost 

Monitor FlexScan EV3285 bude nabízen v Evropě od září 2018. Nezávazná 
doporučená prodejní cena činí 33.690 Kč včetně DPH. 

 

 

O společnosti EIZO 

Slovo EIZO znamenající v japonštině „obraz“ se stalo názvem společnosti 
zabývající se vývojem a výrobou špičkových zobrazovacích řešení. EIZO spojuje 
hardwarové a softwarové technologie s konzultantstvím, webhostingem a dalšími 
službami, aby napomohlo zákazníkům z oblasti obchodu, grafiky, počítačových 
her, lékařství, námořnictví, řízení letového provozu     a dalších odvětví k 
pohodlnější, efektivnější a kreativnější práci. Vedení společnosti EIZO sídlí v 
japonském Hakusanu, ale výzkumné, vývojové a výrobní kapacity se kromě 
Japonska nacházejí i v Číně, Německu a Spojených státech. Obchodní zastoupení 
pak působí ve více než 80 zemích. 

 

 



TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
EIZO Europe GmbH | Meteor Centre Office Park "B" | Sokolovská 100/94 | CZ - 186 00 Praha 8 

 


