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TISKOVÁ ZPRÁVA

ColorEdge CG319X – druhá 
generace grafických monitorů 
High-End 4K značky EIZO 

EIZO představuje společně s novým monitorem ColorEdge CG319X druhou 
generaci svých 31palcových grafických monitorů o rozlišení 4K. Díky vestavěnému 
kalibračnímu senzoru a uloženým předvolbám HDR pro křivky gama HLG a PQ se 
nový monitor dokonale hodí pro nasazení v profesionální postprodukci videa, ve 
zpracování fotografií a v dalších grafických aplikacích. 

Stvořený pro postprodukci videa 

S rozlišením 4096 × 2160 bodů je CG319X ideálním monitorem pro zpracování 
a přirozené zobrazení materiálu DCI-4K. Pokrytí barevného prostoru DCI-P3 z 98 
%, kontrastní poměr 1500:1 a působivě hluboké tmavé tóny jsou optimalizovány 
pro nasazení modelu CG319X v profesionálním procesu color grading na 
obrazových datech 4K. 

Připraven na budoucnost: dokonalá integrace do zpracování HDR 

Monitor CG319X nabízí předvolby pro obě křivky gama používané při zpracování 
HDR: HLG (Hybrid Log Gamma) a PQ (Perceptual Quantization). Proto jej lze 
ideálně začlenit do postprodukčních procesů HDR, v nichž se skutečné HDR 
používá v zásadě až při posledním kroku (při procesu color grading) na monitorech 
jako EIZO ColorEdge PROMINENCE CG3145. Všechny předcházející práce se 
provádějí na monitorech SDR, mezi něž patří i CG319X schopný díky 
nainstalovaným křivkám gama vizuálně správně reprodukovat odstupňování tónů 
HDR. 

http://www.eizo.cz/
http://https/www.eizo.cz/zpravodaj
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https://www.youtube.com/channel/UC-z4qi9BlYwp7ApxzecM72A
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Extrémně ostrý obraz 

Nový monitor kompatibilní s DCI-4K se vyznačuje rozhodujícími přednostmi, jež 
ocení i uživatelé pohybující se mimo svět videa 4K – například fotografové nebo 
grafici. Jednak je obraz monitoru CG319X s hustotou pixelů 149 ppi extrémně ostrý 
a jednak obrazovka o poměru stran 19:10 poskytuje dvě téměř čtvercové poloviny 
s dostatkem místa pro více programů běžících a zobrazených současně. V mnoha 
případech tak odpadne nutnost používat další monitor. 

 

Spousta drobných vylepšení 

Vestavěný kalibrační senzor monitoru CG319X byl oproti předchozím modelům 
zdokonalen a nyní umožňuje dokonce i používání monitoru během kalibrace. 
Monitor CG319X navíc není osazen vestavěným ventilátorem, takže nebude rušit 
příjemné ticho panující například v gradingových studiích.  

Přes dvojici rozhraní DisplayPort nebo dvojici portů HDMI lze přenášet materiál 
DCI-4K s obrazovou frekvencí až 60 Hz. Takto lze monitor CG319X začlenit nejen 
do počítačového zpracování videa, ale je možné jej používat i ve spojení se 
záznamovou a přehrávací technikou. 

Díky vestavěnému kalibračnímu senzoru, nové 24bitové tabulce LUT (Look Up 
Table), mimořádně přesné tovární kalibraci a také vestavěnému teplotně řízenému 
systému Digital Uniformity Equalizer (DUE) se uživatel může vždy spolehnout, že na 
monitoru vidí dokonalou a nezkreslenou podobu svých digitálních dat. 

 

Kalibrace softwarem ColorNavigator a ColorNavigator NX 

EIZO připravilo pro kalibraci monitoru CG319X dva speciální programy: 
ColorNavigator NX a ColorNavigator 6. S jejich pomocí mohou uživatelé zvolit 
mimo jiné cílové hodnoty jasu, bílého bodu nebo tvaru přenosové charakteristiky 
(gamma se zvoleným koeficientem nebo log-charakteristiky HLG nebo PQ) a mohou 
si vytvořit i vlastní profil ICC. Program ColorNavigator 6 se dodává společně s 
monitorem a je určen samostatně pracujícím uživatelům. ColorNavigator NX je 
nabízen k bezplatnému stažení na webových stránkách EIZO a byl vyvinut pro 
společnosti, které chtějí kalibraci svých monitorů centralizovat.  

EIZO poskytuje pro správu barev na monitorech ColorEdge CG319X a pro výběr 
dalších monitorů ColorEdge zapojených do sítě navíc také software ColorNavigator 
Network. Tímto bezpečným cloudovým nástrojem mohou administrátoři zajistit 
obrazovou kvalitu monitorů u stanic s klientským programem ColorNavigator NX.  

Prostřednictvím programů ColorNavigator Network a ColorNavigator NX se mohou 
spravované monitory kalibrovat samočinně – ať už v rámci kanceláře, nebo 
dokonce na různých místech. Toto řešení umožňuje drasticky omezit roční náklady 
na správu a zároveň zajistí barevnou jednotnost všech monitorů ColorEdge CG. 
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Vlastnosti 

• Rozlišení DCI-4K 4960 × 2160 pixelů (hustota 149 ppi)

• 3D Look Up Table (LUT) s možností nahrání vlastní 3D-LUT

• 10bitové zobrazení (více než miliarda současně zobrazených barev) dle
24bitové tabulky Look Up Table

• Dvě rozhraní DisplayPort 1.2 a dvě rozhraní HDMI 2.0

• Stínítko pro omezení odlesků okolního světla

• Pětiletá záruka; záruka barev a jasu až po dobu 10 000 hodin

Monitor bude v prodeji od srpna 2018 za doporučovanou koncovou cenu 119990 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. 


