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TECHNIKA / 

Společnost EIZO právě představila špičkový 27palcový monitor pro profesionály v oblasti  
videopostprodukce a tiskové přípravy. Tuhle žhavou novinku uvidíme už v listopadu na našem trhu  

u vybraných prodejců s tím, že současně představený nový kalibrační software ColorNavigator 7  
lze z webových stránek EIZO bezplatně stahovat už od 2. listopadu 2018.  
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Továrně předinstalované předvolby 
pro log-křivky HLG a PQ vycházejí 
vstříc stále rozšířenějším materiá-
lům HDR. Ty se v postprodukčním 
procesu zpracovávají obvykle na 
monitorech SDR a teprve při gra-
dingu se jejich podoba dolaďuje na 
plnohodnotných referenčních mo-
nitorech HDR, jako například Co-
lorEdge PROMINENCE CG3145. 
Model ColorEdge CG279X se svý-
mi četnými předvolbami pro film 
do tohoto procesu dokonale zapad-
ne. Díky panelu True Black může 
nabídnout vysoký kontrast 1300:1 
a temně černé odstíny i při bočním 
pohledu uživatele.

Rozlišení 2560 × 1440 pixelů zaru-
čuje modelu CG279X ostrý obraz. 
Při pokrytí 98 % barevného pro-
storu DCI-P3 a 99 % barevného 

prostoru Adobe RGB poskytuje 
tento monitor naprosto přesný  
a nezkreslený pohled na zpracová-
vaná data.

 

Trojrozměrná tabulka LUT zajiš-
ťuje vůbec nejpřesnější přiřazová-
ní odstínů a maximálně přesnou 
reprodukci barev, která je zřetelně 
patrná i na šedém klínu. U jednot-
livých LCD panelů se vzájemně 
odlišují poměry mezi jasem a mí-
sením (sčítáním) červené, zelené 
a modré barvy pro daný obrazový 
signál. To je možné určit a upra-
vovat pouze s pomocí speciálních 
měřicích přístrojů. Při výrobě pro-
to EIZO nastavuje tónové křivky 

a barvy u každého monitoru řady 
CG zvlášť. Tím je v celém rozsahu 
šedi dosažena stálá barevná teplo-
ta. Účinek: barevné podání je tak 
u každého monitoru CG279X na-
prosto shodné, přesné a spolehlivé.

 

 

Obvod DUE (Digital Uniformity 
Equalizer) zaručuje minimální 
odchylky jasu a barevnosti jednot-
livých obrazových bodů na celé 
ploše obrazové plochy monitoru. 
Účinek: barevné odstíny každého 
bodu obrazovky jsou identické 
bez odchylek jasu, k nimž dochází  
u běžných LCD monitorů. Funk-
ce DUE dále kompenzuje projevy 
kolísání okolní teploty na teplotu 
barev a jas. Užíváte si tak trvale 

homogenní rozložení jasu a doko-
nalou jednotnost barev. To oceníte 
zejména při zpracování snímků.

Nový monitor ColorEdge CG279X 
představuje prvního zástupce 
této řady vybaveného rozhraním  
USB-C, které zvládá současný pře-
nos obrazového signálu a dat prou-
dících do rozbočovače USB vesta-
věného v monitoru. Kromě toho 
nabízí model CG279X i po jednom 
DisplayPortu, DVI-D a HDMI  
a dále poskytuje čtveřici konekto-
rů USB pro downstream.

Vestavěný kalibrační senzor moni-
toru CG279X byl oproti předcho-
zím modelům po funkční stránce 
ještě zdokonalen.  V průběhu  
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kalibrace je možné pokračovat  
v práci s materiály nevyžadujícími 
dokonale přesnou reprodukci ba-
rev. Pomocí validační funkce lze 
kdykoliv přeměřit a ověřit přes-
nost monitoru, což je obzvláště 
důležité v předtiskové přípravě. 
Monitor CG279X navíc není osa-
zen vestavěným ventilátorem, 
takže nebude rušit příjemné ticho 
panující například v gradingových 
studiích.

Díky vestavěnému kalibračnímu 
senzoru, 16bitové tabulce LUT 
(Look Up Table), mimořádně 

přesné tovární kalibraci a také 

díky systému Digital Uniformity 

Equalizer (DUE) se uživatel může 

vždy spolehnout na to, že na mo-

nitoru vidí dokonalou a nezkres-

lenou podobu svých digitálních 

dat. K tomu přispívá i komplexní 

regulační algoritmus zohledňující 

mezi dalšími faktory také okolní  

a vnitřní teplotu monitoru, takže 

již po třech minutách je barevné 

podání obrazovky dokonale sta-

bilní.

Rámeček monitoru CG279X je 

přibližně o 46 % tenčí a hloubka 

přístroje zhruba o 20 % menší. 

Nová jsou i osvětlená elektrosta-

tická dotyková tlačítka umožňující 

bezpečné ovládání funkcí monito-

ru i ve spoře osvětlených místnos-

tech.

Společně s modelem ColorEdge 

CG279X představuje EIZO také 

ColorNavigator 7 – nejnověj-

ší 64bitovou verzi vlastního ka-

libračního softwaru. Zcela nově 

koncipovaný kalibrační software 

ColorNavigator 7 nahrazuje verze 

6 i NX a spojuje funkce obou do-

sud samostatně distribuovaných 

programů do jediného. S novým 

softwarem lze nyní všechny ba-

revné předvolby monitorů kalib-

rovat zároveň. ColorNavigator 

7 navíc zvládá i ústřední správu 

velkého množství monitorů Co-

lorEdge.

Velmi zajímavou novinkou je také 

možnost vytváření barevných 

ICC-profilů monitorů bez použití 

kalibrační sondy. To ocení zejmé-

na hobby fotografové, kteří hle-

dají profesionální monitory bez 

dalších nákladů spojených např.  

s kalibrováním monitorů.

  rozlišení WQHD  

2560 × 1400 bodů 

  3D Look Up Table (LUT)

  10bitové zobrazení  

(více než miliarda současně 

zobrazených barev)  

dle 16bitové tabulky LUT 

  rozhraní USB-C,  

DisplayPort,  

DVI-D a HDMI 

  předvolby BT.2020, BT709, 

DCI, PQ_DCI,  

PQ_BT.2100, HLG_BT.2100  

pro vysílání a film

  stínítko pro omezení  

odlesků okolního světla 

  pětiletá záruka, záruka barev  

a jasu až po dobu 10 000 hodin

Monitor bude v prodeji od listopa-

du 2018. Nezávazná doporučená 

prodejní cena činí 49 990 Kč.  ■


