
RECENZIE

» Keď sa povie EIZO, väčšina aspoň tro-
chu znalých si automaticky vybaví pro-
fesionálne monitory pre grafikov
a videoštúdiá. V týchto dňoch EIZO
uvádza na trh dvojicu 24" monitorov
v rade Color Edge.  CG2420 je určený
na profesionálne nasadenie a CS2420
mieri k fotografickým nadšencom a do malých fo-
toštúdií. My sme mali exkluzívnu možnosť otes-
tovať práve druhý menovaný, ktorý určite zaujme
nejedného foto- alebo videonadšenca.  

Hardvérový základ
Ten, kto pozná monitory EIZO, vie, že pri tejto
značke nenájde žiadne extrémne dizajnové úlety.
Výnimkou nie je ani testovaný CS2420. Monitor
prichádza s jednoduchým, ale efektným funkcio-
nalistickým dizajnom. Stojan monitora umožňuje
veľké možnosti nastavenia výšky, otočenia sklonu
aj pivot.  Panel IPS s uhlopriečkou 24" a rozlíšením
1920 × 1200 bodov v pomere strán 16:10 je zasa-
dený do úzkeho rámčeka s rovnakou šírkou zo
všetkých strán. V pravej tretine spodného rám-
čeka je osadená šestica bielych LED, označujúcich
senzorové ovládacie tlačidlá, doplnená takisto na
bielo presvetleným piktogramom vypínacieho
tlačidla. Panel je matný, so špeciálnou antireflex-
nou úpravou. Monitor pracuje s 10-bitovou fareb-
nou hĺbkou a až so 16-bitovým interným
spracovaním. K dispozícii sú vstupy DisplayPort,
HDMI a DVI. Zabudovaný USB hub štandardu USB
3.0 s trojicou výstupov umožňuje jeden z nich po-
užiť na rýchle nabíjanie. To zaujímavé sa však
ukrýva v útrobách prístroja. Napriek tomu, že sa
nachádzame v kategórii určenej nadšencom, vy-
niká monitor kvalitou a presnosťou reprodukcie
farieb. Výrobca udáva 100-percentné pokrytie fa-
rebného priestora sRGB a 99-percentné pokrytie
standardu AdobeRGB. O optimalizáciu farieb sa
stará zákaznícky obrazový procesor, vyvinutý fir-

mou EIZO na tento účel. Každý monitor
je z výroby individuálne skalibrovaný.
Prístroj využíva technológiu DUE (Di-
gital Uniformity Equalizer), ktorá za-
bezpečuje jednotnosť podsvietenia
a podania farieb po celej ploche pa-
nela. Ako vidieť, papierovo toho vý-

robca sľubuje dosť, boli sme preto zvedaví, ako to
bude vyzerať v skutočnosti.

Praktické skúsenosti a merania
Hneď po prvom zapojení na nás monitor urobil
dobrý dojem. Jednoduchý dizajn mu napohľad
dáva punc niečoho výnimočného. Šestica LED
diód s vypínacím tlačidlom svieti na bielo. Ne-
omylne označujú, kde sa nachádza ovládanie. To
je bez diskusie najlepšie, s akým sme sa pri moni-
toroch stretli. Žiadne nezmyselné behanie po
menu, všetko je ihneď dosiahnuteľné a jasné, po
dotyku ktoréhokoľvek senzorového tlačidla sa na
obrazovke zobrazia ich nápisy a okamžite ovlá-
date to, čo potrebujete. Vďaka tomu, že tlačidlá
svietia, nemôže sa vám stať, že by ste niekde
márne šmátrali. Naozaj výborne vymyslené. Po-
lohovanie monitora vám umožní nastaviť takmer
akúkoľvek polohu vrátane nastavenia na výšku.
Zdroj je vstavaný, takže k monitoru pripájate
priamo sieťový kábel. Aby sme sa nepohybovali
iba v oblasti svojich dojmov, zobrali sme si tento-
raz na pomoc kalibračnú sondu Spyder5 Elite, aby
sme mohli parametre monitora zmerať objek-
tívne. Po úvodnej kalibrácii musíme pochváliť vý-
robcu za to, že monitor bol z výroby výborne
nastavený a rozdiely po vykonaní kalibrácie boli
minimálne. Meraním sme zistili, že monitor po-
krýva dokonca 100 % farebných priestorov sRGB
aj Adobe RGB. Meraná gama krivka sa presne
kryje s predpísanými hodnotami, čo zabezpečuje
plynulé prechody medzi sivými odtieňmi. Moni-
tor si v celom rozsahu jasov udržal konštantnú

hodnotu nastavenia
bielej a dosiahol prie-
mernú odchýlku farieb Delta-E  1,00 čo je vynika-
júca hodnota. Pravdepodobne vďaka používanej
technológii DUE sme namerali aj vynikajúce vý-
sledky v jednotnosti farieb a podsvietenia, v rov-
nomernosti podsvietenia bola maximálna
odchýlka do 5 %, tá sa napríklad pri bežných mo-
nitoroch pohybuje niekedy až v okolí 15 – 20 %.

» RENÉ HUBINSKÝ

EIZO Color Edge CS2420

PARAMETRE:
 Model: EIZO Color Edge CS2420
 Uhlopriečka/rozlíšenie: 24", 1920 × 1200
 Zobraziteľné farby: 1 miliarda(10-bit.) cez DP

a HDMI, 16,7 milióna (8-bit.) cez DVI
 Max. jas: 350 cd/m2

 Vstupy: DVI-D, DisplayPort, HDMI
 Latencia sivá/sivá: 15 ms
 Max. kontrast: 1000:1
 Spotreba stand-by/typická/maximálna: 0,6 W/27

W/92 W (100 % jas)
 Cena: 699 EUR s DPH

PLUSY, MÍNUSY:

–

Vynikajúci obraz, výborné ovládanie, 100 %
pokrytie sRGB aj Adobe RGB, individuálne
skalibrovaný z výroby 
Nič podstatné

+

VERDIKT:

Na záver môžeme iba konštatovať, že monitor do
bodky splnil to, čo sľubuje. Ide o výborný pracovný
nástroj pre používateľov, ktorí pracujú s fotogra-
fiami, videom alebo grafikou. K monitoru sa dodáva
softvér Color Navigator, ktorý pomocou dokúpiteľ-
nej kalibračnej sondy umožňuje presné nastavenie
parametrov. Vzhľadom na kvalitu a možnosti je aj
cena monitora veľmi zaujímavá. Na kvalitnejšiu
prácu sa dá dokúpiť aj špeciálna tieniaca clona a ka-
libračná sonda EX3.

HODNOTENIE:

Gamut :
Tónová latencia: 
Biely bod:
Kontrast: 
Jednotnosť jasu: 
Jednotnosť farby:
Odchýlky farieb: 
CELKOVO:
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TIP
REDAKCIE

PROFESIONÁL 
ZA VÝBORNÚ

CENU

»Monitor pokrýva 100 % farebného priestoru sRGB
a 100 % Adobe RGB

MAJSTER FARIEB

VÝSLEDKY MERANÍ
NA PCR PLUS
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