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PRO NEJLEPŠí VýSLEDKY JEN TO NEJLEPŠí VYBAVENí:

EIZO CG318-4K: Monitor, který nemá slabé místo
EIZO před nedávnem uvedlo na trh dvojici nových 4K monitorů s vysokým rozlišením: CG248 a CG318 řady ColorEdge. 

INZERCE

EIZO CG318-4K je špičkový 
panel s vysokým rozlišením 
a úhlopříčkou 79 cm směřující 
do oblastí přípravy video dat 
určených k TV vysílání, pro 
digitální kina, video postpro-
dukce a v neposlední řadě také 
náročnou tiskovou přípravu. 
Monitor je vybaven IPS-LCD 
panelem s velkým barevným 
rozsahem, úhlopříčkou 31" 
a rozlišením DCI-4K: 4096 × 
2160 bodů. Směřuje do oblas-
tí editace videa a fotografií, ale 
využít jej lze též pro přehrá-
vání filmů či projekce ve vyso-
kém rozlišení. Pro oblast 

videa a postprodukce využí-
vá CG318-4K 3D-LUT tabul-
ku k dosažení přesné barev-
né reprodukce dle zvoleného 
video standardu.

Popis a možnosti
Barevný rozsah CG318-4K 
obsáhne podstatně více barev 
než běžné LCD. Můžete se 
s ním spolehnout na 100% 
pokrytí barevného prostoru 
ofsetového tisku (ISO Coa-
ted V2), 98 % pokrytí prosto-
ru DCI-P3 a přes 99 % pokrytí 
AdobeRGB. CG318-4K dispo-
nuje integrovaným kalibrač-

ním a autokorekčním senzo-
rem umožňující nejen snadnou 
kalibraci, ale také následné 
automatické udržování obra-
zových parametrů pomocí 
funkce automatické reka-
librace. Monitor po kalibraci 
spouští automatickou kontro-
lu – zcela bez zásahu uživatele, 
dokonce i bez přídavného PC. 
Po naprogramování lze spouš-
tět kalibraci v libovolně nasta-
vených časech.

Jaká je CG318ka v praxi?
Ač monitor CG318-4K směřu-
je primárně do oblasti videa 

a 3D, představuje skvělou vol-
bu i pro fotografy a specialisty 
v oblasti tisku, kteří potřebují 
velkou obrazovku s vysokým 
rozlišením a vysokou husto-
tou pixelů. Brilantní barvy 
a jejich stálost vás doslova pře-
válcují. Platí zde, že jakmile 
ho jednou zkusíte, už nebude-
te chtít žádný jiný. Půjdeme-li 
dále, v kombinaci s druhým – 
„obyčejnějším“ – panelem řady 
ColorGraphic (např. s mým – 
sice starším ale stále výbor-
ným – CG241W) máte plno-
hodné DTP/foto/video studio 
(pak chybí už jen ultra výkon-
ný PC). Vzhledem k rozměrům 
však bude druhý monitor čas-
to zbytečný. CG318-4K umož-
ňuje zobrazení několika oken 
na jedné ploše (místa je oprav-
du dost), můžete tak pohodlně 
pracovat na videu (v prvním 
okně), upravovat fotografie 
(v druhém okně), zpracová-
vat audio (třetí okno) a další 3 
okna věnovat běžným úkonům 
jako internet, pošta a nastave-
ní. S CG318-4K dostává multi-
tasking zcela nový rozměr. 

Shrnutí
EIZO CG318-4K je naprosto 
perfektní pro video a úžas-
ný pro fotografii. Na druhou 
stranu zcela nevhodný k běž-
né kancelářské práci (což však 
ale asi nikdo nepředpokládá 

– vzhledem k ceně). Při poří-
zení monitoru nutno pečlivě 
zohlednit, k čemu jej budete 
používat a také – ač to zní mož-
ná trochu nadneseně – kolik 
na něj máte místa. Je vážně 
obrovský, náročný na prostor 
a také počítejte s větší pozo-
rovací vzdáleností (min. 1 m). 
K monitoru je dodáván kalib-
rační Software EIZO ColorNa-
vigator, fotografické stínítko, 
čistící souprava a kabely. Stej-
ně jako na všechny své moni-
tory poskytuje výrobce 5letou 
záruku. 

Doporučovaná cena 31“ 
modelu EIZO CG318-4K je 
99 990 Kč bez DPH a za prak-
ticky poloviční cenu 49 990 Kč 
je k mání jeho menší 24" verze 
EIZO CG248-4K s rozlišením 
3 840 × 2 160 bodů. 

mHa

Ultra vysoké rozlišení je v kurzu. Filmy ve 3D 
a fotoaparáty i chytré telefony se 4K videem 
už nejsou ničím extra výjimečným. Digitální 
efekty, video a foto je stále kvalitnější, náročné 
editační nástroje, 2D a 3D CGI efekty – všechny 
tyto moderní výdobytky ale vyžadují jak čím 
dál větší výpočetní výkon, tak i sofistikovanější 
zobrazovací zařízení.

EIZO CG 318-4K
Všechno má své slabiny, 
ale existují i výjimky, kde se 
opravdu velice těžko hledají. 

PRO:
 → Rozlišení a úhlopříčka 
 → Dokonalý obraz i barvy
 → Integrovaná sonda
 → Univerzální využití 

(video, foto, tisk, zábava)

PROTI:
 → Prostorově náročný
 → Cena

↑ Dva špičkové EIZO monitory: CG247(vlevo) vs. CG318-4K (vpravo) – to nejlepší pro ty nejnáročnější.

Veletrh DRUPA patří ve světě tisku mezi nejvýznamnější události a prezentujícím značkám dává velkou 

příležitost ukázat to nejlepší a nejnovější. Canon již tradičně bude mít na veletrhu svůj stánek a na ploše 

přesahující 3 000 m² předvede více než dvacítku tiskových zařízení a ucelených řešení pro všechny 

oblasti tisku. Ve své expozici, rozdělené do sedmi částí, bude Canon prezentovat řešení pro zájemce 

z oblasti publishingu, reklamních a kreativních studií, obalového průmyslu, průmyslového i komerčního 

tisku, transakčních tisků a direct mailingu, ale i pro návštěvníky zajímající se o profesionální tisk fotografií. 

K vidění bude například: imagePRESS C10000VP, první barevný digitální tiskový stroj Canon, který dokáže 

vytisknout 100 stran za minutu v bezkonkurenční kvalitě; Océ VarioPrint i300, první vysokorychlostní archový 

inkoustový tiskový stroj Canon s inovativní inkoustovou technologií a možností tisku na ofsetové papíry;  

Océ Arizona 1260 XT, mimořádně velká plochá „true flatbed“ tiskárna s výjimečnou univerzálností a další. 

#UNLEASHPRINT

Navštivte 31. 5.–10. 6. stánek Canon  
plný novinek na veletrhu DRUPA 2016, v hale 8a

Océ Arizona 1260 XT

imagePRESS C10000VP

Océ VarioPrint i300

Více než 
3 000 m² 

předváděcí 
plochy


