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» Červené dizajnové prvky na zadnej stene už
na prvý pohľad majú naznačiť, že ide o monitor
určený hlavne pre hráčov. Tých asi najviac za-
ujme maximálna obnovovacia frekvencia 144
Hz a technológia FreeSync.

Pri pohľade spredu je dizajn skôr konzerva-
tívny, používateľ sa má predsa sústrediť na ob-
razovku, a nie obdivovať dizajn jej rámika, veľmi
úzkeho na 27-palcovú obrazovku.  Monitor sa
dá nastaviť nielen naklápaním v každom smere
o 90 stupňov,  ale upraviť možno aj výšku, a to
v pomerne širokom rozsahu. V pravej časti za-
dnej steny nájdete joystickový ovládač na navi-

gáciu v nastavovacom menu, dve tlačidlá,
ktorých aktuálny význam je indikovaný ikonami
na obrazovke, a tlačidlo na zapnutie a vypnutie.
Ovládanie joystickom je veľmi pohodlné, nemu-
síte neustále prehmatávať prstami tlačidlá,
ktoré nevidíte. Polomatný povrch účinne elimi-
nuje odlesky.

Rozlíšenie 2560 × 1440 je dobrý kompromis
medzi schopnosťou zobraziť detaily a nárokmi
na výkon grafickej karty. Ak máte kartu, ktorá
patrí „len“ do lepšieho priemeru, a na „grafické
delo“ zatiaľ len šetríte, odporúčame pri nároč-
ných hrách znížiť rozlíšenie na full HD, prípadne
ešte nižšie. Technológia AMD FreeSync synchro-
nizuje snímkovú frekvenciu grafickej karty a ob-
razovky v rozsahu 35 až 144 Hz. Tým sa účinne
potláčajú pohybové neostrosti a obrazové arte-
fakty vznikajúce pri rýchlych zmenách obrazu.

Aj keď pri veľmi ostrých horizontálnych pozoro-
vacích uhloch došlo k miernemu stmavnutiu
a posunu bielej trochu do ružova, v praxi to ne-
prekáža. Málokto sa pozerá na monitor takmer
rovnobežne. 

Nároky na herné monitory majú svoje špeci-
fiká, niekedy sú dokonca v rozpore so všeo-
becne zaužívanými požiadavkami. Snom
výrobcov monitorov je dosiahnuť čo najtmavšiu
čiernu. Lenže čo ak v hre prehliadnete nebez-
pečnú príšeru zakrádajúcu sa odniekiaľ z tem-
ného kúta? Preto technológia  Smart Insight sa
v režime Game snaží automaticky zosvetliť
tmavé oblasti. V režime Smart Insight Demo sa
obrazovka rozdelí na dve polovice, pričom na
pravej sa aplikuje nastavený efekt, takže si mô-
žete názorne porovnať jeho vplyv. Smart Reso-
lution deteguje šum a rozmazaný obraz
a vykoná potrebné úpravy, aby bol obraz ostrý.
Keď už spomíname implementované technoló-
gie, samozrejmosť je Flicker-free, redukované
modré spektrum na ochranu očí a Auto Eco-
View nastavuje jas podľa okolitého osvetlenia.
Pri priemernom jase sme namerali spotrebu 35
W, pri 30-percentnom jase len 18 W, v režime
stand-by 0,6 W. 

Vysoké rozlíšenie a obnovovacia frekvencia
sa pozitívne prejavia aj pri sledovaní filmov. Kva-
litou podania farieb je FS2735 vhodný aj na edi-
tovanie fotografií, aj keď v pokrytí farebných
priestorov,  samozrejme, nemôže konkurovať
profesionálnym grafickým monitorom asi tak,
ako monitory pre grafikov nedokážu dobre zo-
braziť extrémne dynamické scény v hrách. Roz-
líšenie, predovšetkým vertikálnych 1440
pixelov, je vynikajúce aj pri práci s dokumentmi
či prehliadaní webu. 

Aj výrobcovia monitorov začínajú nasadať na
vlnu prepojeného sveta, a tak Eizo Foris FS2735

sa dá prepojiť cez
bluetooth so smartfó-
nom. Aplikácia G-Igni-
tion Mobile umožňuje
nielen nastavovanie
parametrov monitora
a zdieľanie nastavení,
ale aj zobrazovanie
notifikácií z telefónu
na ploche monitora.
V rohu obrazovky mo-
nitor používateľa upo-
zorní na prichádzajúci
hovor alebo zobrazí
došlú správu. Ovláda-
nie monitora z tele-
fónu je praktické a pri
hraní hier na konzo-

lách či sledovaní filmov aj vysoko návy-
kové, veď diaľkové ovládanie
televízorov a projektorov sa používa už

niekoľko desaťročí.
Nad účelom clou-
dovej služby G-Igni-
tion Drive na
zdieľanie obľúbe-
ných nastavení mo-
nitora pre rôzne hry
možno budete tro-
chu premýšľať. Ak
nepatríte k odborní-
kom, s výsledkom
svojich pokusov
o nastavenie fareb-
ného profilu asi
spokojní nebudete
a vrátite sa k impli-
citnému nastaveniu.
Takže načo takéto
nastavenie zdieľať, prípadne skúšať použiť na-
stavenia iných? Skúsime napovedať. Pozrite si
rebríček najúspešnejších hráčov vo vašej najo-
bľúbenejšej hre. Komunita priaznivcov mno-
hých hier považuje ľudí na vrchole rebríčka
skóre doslova za „guru“. No a vy by ste nechceli
mať monitor nastavený tak ako oni? 

» ĽUBOSLAV LACKO

Monitor Eizo Foris FS2735

PARAMETRE:
 Veľkosť obrazovky: 27 palcov (68,5 cm)
 Rozlíšenie: 2560 × 1440 pixelov
 Latencia: 1 ms  sivá-sivá s blikajúcim podsvietením
 Maximálny jas: 350 cd/m2

 Kontrast: 1000:1, 5000:1 (Contrast Enhancer)
 Pozorovací uhol: 178/178 stupňov
 Počet farieb: 16,7 mil.
 Konektory: DisplayPort, DVI-D,  2 × HDMI s HDCP
 Spotreba max.: 87 W 
 Rozmery: 62 × 39 až 55 × 20 cm
 Hmotnosť: 7,1 kg 
 Cena: 1099 EUR

PLUSY, MÍNUSY:

–

Kvalitné, plynulé a ostré zobrazenie dynam-
ických scén, ovládanie cez mobil, možnosť
zdieľania používateľského nastavenia  
Malý výkon vstavaných reproduktorov 

+

VERDIKT:

Rozhodujúce kritérium pri výbere herného moni-
tora predstavujú v prvom slede parametre, hlavne
vysoká obnovovacia frekvencia, tesne nasledovaná
dizajnom. Ten červeným prúžkom na zadnej stene
vyjadruje dynamiku, ktorá osloví nielen hráča, ale
dodá dojem dynamiky aj pri nasadení v kancelárii
manažéra. Pri skúšobných obrazcoch aj hrách sme
z obrazu na testovanom monitore mali veľmi dobrý
subjektívny pocit, pokrytie farebných priestorov
sme vzhľadom na určenie monitora netestovali. Dva
1 W reproduktory na základné ozvučenie sú na her-
nom monitore skôr núdzové riešenie.

HODNOTENIE:

Dizajn: 
Kvalita obrazu:  
Funkcionalita: 
CELKOVO:
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» Detail portov a kĺba v nohe na naklápanie
okolo  vodorovnej osi

» Import nastavenia z cloudu
pomocou mobilnej aplikácie


