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EIZO COLOREDGE CS2420
  CENA S DPH: 17 990 Kč
  POSKYTL: EIZO Europe GmbH o.s.
  INFO: www.eizo.cz
  DISPLEJ/ROZLIŠENÍ: 

24,1", 16 : 10, matný, 
IPS / 1 920 × 1 200 bodů

  JAS: 350 cd/m2

  KONTRASTNÍ POMĚR: 1 000 : 1

Monitor EIZO ColorEdge CS2420 je 
24palcový model z řady ColorEdge, 
zaměřené na náročné uživatele, kteří 
vyžadují věrné zobrazení barev. Díky 
vysoce kvalitnímu obrazu tento model 
osloví především fotografy.

EIZO ColorEdge CS2420

MONITOR S PŘESNÝMI 
BARVAMI

P 
ři prohlížení a úpravě fo-
tografií je realistické ba-
revné podání na monitoru 
zásadní – lépe rozlišíte, kte-
rý z pořízených snímků je 

ten nejlepší, a při jeho případném 
zkrášlování pak zvolíte ty správ-
né hodnoty. Na rozdíl od běžných 
kancelářských monitorů jsou moni-
tory EIZO ColorEdge vybaveny mik-
ročipem (ASIC, Application-Specifi c 
Integrated Circuit), který zajišťuje 
přesnou reprodukci barev.

Výborné vykreslení barevných 
přechodů je zajištěno zobrazením 
10bitové barevné hloubky jednoho 
barevného kanálu, což znamená, že 
monitor dokáže fotografi i zobrazit 
s barevnou hloubkou 30 bitů (to je 
přes miliardu barevných odstínů).

SKVĚLÁ ERGONOMIE
Při používání monitoru jsme ocenili 
široké možnosti jeho nastavení. Díky 
výškově nastavitelnému podstavci 
(v rozsahu 15,5 cm) a možnosti upravit 

náklon snadno docílíte vhodné polo-
hy displeje. Na matném displeji se zob-
razuje obraz v rozlišení 1 920 × 1 200 
bodů a díky zobrazovací technologii 
IPS jsou k dispozici dobré zorné úhly. 
To je důležité např. pro uživatele, kte-
ří jsou zvyklí používat monitor s dis-
plejem otočeným na výšku.

MATNÝ DISPLEJ BEZ 
ODLESKŮ
Z praktického hlediska jsme uvítali, 
že na matném displeji nejsou oproti 
monitorům s displejem lesklým (příp. 
pololeským) vidět žádné světelné od-
lesky. Díky velmi dobré svítivosti dis-
pleje je uživateli předkládán jasný ob-
raz, ale svítivost by mohla být ještě 
vyšší – za jasného dne jsme při nasta-
vování jasu zvolili nejvyšší hodnotu.

Aby bylo možné připojit monitor 
k počítači, jsou v zadní části monito-
ru obrazové vstupy HDMI, DisplayPort 
a DVI. V levém boku monitoru jsou na-
víc přístupné tři porty USB 3.0. Líbilo 
se nám i snadné ovládání menu po-
mocí šesti dotykových tlačítek pod 
displejem. Tato tlačítka působí ne-
nápadně, a když se kteréhokoli tlačít-
ka dotknete, jejich funkce se zobrazí 
na displeji. Menu ale není lokalizová-
no do češtiny.

 PROČ KOUPIT: Předností tohoto 
monitoru je výborně ostrý obraz na 
matném displeji a přesné podání 
barev, umožněné díky 10bitové 
zobrazovací technologii. Líbila 
se nám také příkladná ergonomie 
a pětiletá záruka.  MARTIN SEMRÁD

  ÚHLY POHLEDU (VODOROVNĚ/SVISLE): 
178° / 178°

  DOBA ODEZVY: 15 ms
  VIDEOVSTUPY: DisplayPort, HDMI, DVI
  DALŠÍ VÝBAVA: 3× USB 3.0
  ZÁRUKA: 5 let
  NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA 

– BĚŽNÝ PROVOZ / MAX.: 32 W / 46 W
NA PANELU pod displejem jsou umístěna podsvícená 
dotyková tlačítka pro ovládání menu monitoru
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