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Abychom si to vysvětlili slovy tvůrců tohoto milého společníka pro každého fotografa,  
který to s focením myslí alespoň trochu vážně: „Běžné kancelářské monitory neposkytují  
dostatečnou přesnost a spolehlivost, kterou fotografové, tvůrci videa či grafici potřebují –  

a to ani v případě, že pracují výhradně v barevném prostoru sRGB.“ Rozumíme si?    
Text: redakce, foto: Míla lNěNIČkoVá, www.ifotovideo.cz

příjemný eIZO 
Coloredge Cs2410

Přišel a vyvolal nadšení
Naše přiznání nebude ani v tomto případě 
bolet. Přivezl ho jako obvykle kurýr přímo  
z české filiálky eIZo, byl perfektně zabalený, 
jak ho dostane každý zájemce, který si ho kou-
pí. Sestavit si ho na stole a začít používat je otáz-
kou několika chvil, ale vše pořádně zasunout  
a utáhnout se samozřejmě doporučuje. Tak-
že ani technicky nenadaní jedinci nepotřebují 
nikoho k ruce. ostatně více fotografií a detailů  
z rozbalování najdete následně na našem webu 
iFotovideo.cz (sem se nám všechny fakt ne-
vešly). každá novinka vyvolá radost a ta, díky 
které můžete zpracovávat a upravovat své foto-
grafie, obzvláště.

Vycházejme z toho, že se jedná  
o základní model
Tento 24palcový monitor je určen všem, kteří 
rádi tvoří v barevném prostoru srGB. šest-
náctibitová tabulka luT, technologie due pro 
homogenní reprodukci obrazu na celé zobrazo-
vací ploše a možnost rychlé a jednoduché hard-
warové kalibrace jsou vlastnosti, které z modelu 
cS2410 dělají přesný a spolehlivý nástroj pro 
fotografy, tvůrce videa a grafiky. Je nezvratnou 
skutečností, že pro nezkreslenou reprodukci 
obrazových dat je opravdu zapotřebí grafický 
monitor. a tady ho máte! S rozlišením 1920 × 
1200 pixelů a poměrem stran 16:10 poskytu-
je tento základní monitor značky eIZo velké  

rozšíření pracovní plochy a dostatek prostoru 
pro nástrojové lišty a ovládací prvky také uži-
vatelům notebooků. a proto jsme ho testovali.

Ihned k použití
To je jedna z věcí, které považujeme v současné 
době u těchto produktů za nejdůležitější. Vyba-
lili jsme ho, postavili na stůl a začali pracovat 
v běžném provozu. Jako každý monitor eIZo 
byl i cS2410 továrně zkalibrován (doklad je 
přiložen v balení) a přesně nastaven. Navíc je  
k němu samozřejmě možné zdarma nainstalo-
vat kalibrační software colorNavigator 7, který 
podle zvoleného videorežimu (custom/srGB) 
automaticky vygeneruje profil monitoru, který 
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dnes potřebuje pro správnou reprodukci dat 
naprostá většina fotografických editorů. To vše 
bez dříve nutné přípravy monitoru pomocí ka-
librační sondy. díky kvalitnímu sladění (ově-
řeno!) 16bitové tabulky look-up-table (luT) 
a obvodu digital uniformity equalizer (due) 
pro kvalitní a homogenní zobrazení se na přes-
nost nového modelu cS2410 můžete hned od 
počátku spolehnout. Jak je to dlouhodobě, 
nemůžeme posoudit, tyto testy neděláme, ale  
z pětileté záruky, kterou společnost eIZo (bez 
jakéhokoli příplatku) nabízí, vyplývá, že udrži-
telnost kvality bude asi dlouhodobá.

V práci
Jako u každého monitoru jsme si vyzkoušeli 
jeho ergonomické vlastnosti. Samozřejmostí je 
už delší dobu u těchto monitorů používání na 
výšku i na šířku, nastavení na výšku dvojí a pře-
sun do vertikální polohy je možný samozřejmě 
v tom vyšším. otáčení a posuny probíhají tla-
kem, vysoké i malé osoby za pracovním stolem 
problém nemají a navíc není těžký a dá se díky 
pěknému úchytu i dobře přemístit. Mnozí tvrdí, 
že adoberGB opravdu chybí… Nesmysl! lidé, 
kteří své fotografie zpracovávají pro další pře-
nos v digitální podobě po internetu, srGB ani 
často nevyužijí, natož adoberGB. a položme 
si ruku na srdce, opravdu začínající fotograf 
či videotvůrce dělá tolik rozměrných tisků (či 
celoplošných prezentací) na kvalitní papír, aby 
potřeboval tak velký barevný prostor? Navíc 
tu velmi pozitivně působí nabízená cena. Tak-
že zklidněme a raději pojďme dál. Jak se zmi-
ňujeme v závěru, velmi nás zaujalo příjemné 
ovládání – dotykové, podsvícené, srozumitelné 
ikony a navigace včetně menu. Velké plus. Jinak 

počet vstupů je naprosto dostačující, vlastně 
jsme je ani nevyužili, a tak lze jen těžko něco 
vytknout. Shrňme si to:

Základní vlastnosti monitoru 
EIZO ColorEdge CS2410
Panel IPS LCD, kontrast 1000:1, jas 300 cd/m2 

– poskytuje vysoké hodnoty kontrastu a velmi 
stabilní podání barev pro různé úhly sledování. 
Vyniká vysokou stabilitou barev zobrazení sta-
tických a pohyblivých obrazových dat.

Pokrytí 100% barevného prostoru sRGB. 

Přesná hardwarová kalibrace se 16bitovou 
tabulkou LUT − když jde o přesnost barev, je 
rozhodující, jak dobře dokáže monitor odlišit 
jednotlivé barevné tóny. Na dosažení maximál-
ní barevné hloubky a potlačení nežádoucích 
pruhů a špatně zobrazených kontur vynakládá 
eIZo mimořádné úsilí: 16bitová tabulka luT 
zajišťuje precizní barevné rozlišení, aby i nej-
jemnější struktura v temné části obrazu byla 
vykreslena do detailu.

Vstupy Display Port, DVI-D a HDMI − digital 
Visual Interface, digitální rozhraní pro ploché 
obrazovky, jež prostřednictvím metody přenosu 
signálu TMdS přímo a beze ztrát přenáší digitální 
data z počítače. existují dva typy připojení dVI, 
dVI-d je určeno výlučně pro digitální vstupy  
a dVI-I pro digitální a analogové vstupy. o tom, 
co je HdMI, asi psát nemusíme, že? 

Rozbočovač USB – spolu s počítačem funguje 
monitor jako rozbočovač, k němuž lze pomocí 
uSB připojit další periferie.

Kalibrační software ColorNavigator 7 − pro 
automatické generování Icc profilů monitoru 
a program Quick color Match pro sladění mo-
nitoru s tiskem k bezplatnému stažení.

Stínítko CH2400 s magnetickým upevněním 
jako volitelné příslušenství.

Pětiletá záruka.

cena: 12 990 Kč

Závěrem
S výsledky desetidenního používání jsme  
v naší prostorově minimalistické redakci byli 
natolik spokojeni, že obě kolegyně požáda-
ly šéfredaktora o zařazení nákupu dvou kusů 
těchto monitorů do finančního plánu ještě 
před vánočními svátky. Jak jej ale jednoduše 
charakterizovat? Je příjemný, vstřícný, dobře 
se ovládá a jeho podání je natolik věrné asi  
i proto, že převzal spoustu kvalitních vlastnos-
tí od svých dražších bratříčků. Výborná je jeho 
finanční dostupnost s tím, že poměr cena/vý-
kon je opravdu vynikající.  ■




