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EIZO FLEXSCAN EV2450 PORTY
  CENA S DPH: 7 990 Kč
  POSKYTL: Eizo
  INFO: www.eizo.cz
  DISPLEJ/ROZLIŠENÍ: 

23,8", matný, 
IPS / 1 920 × 1 080 bodů

  JAS: 250 cd/m2

  KONTRASTNÍ POMĚR: 1 000 : 1

O
d horního a od postranních 
okrajů obrazu je k okrajům 
monitoru pouze 5 mm, tak-
že se jedná o monitor s nej-
užšími okraji, který jsme 

v redakci doposud testovali. To se vý-
borně hodí pro uživatele, kteří pou-
žívají dva nebo více monitorů vedle 
sebe. Výrobce dokonce myslel i na to, 
že třeba chcete vedle sebe používat 
dva monitory s displeji otočenými do 
pozice na výšku.

Zatímco u jiných „otočných“ moni-
torů lze displejem otáčet pouze jed-
ním směrem, u tohoto modelu je dis-
plej otočný směrem doleva i doprava. 
Díky tomu docílíte, že displeje v po-
loze na výšku budou spolu sousedit 
tenkými okraji a mezera mezi zobra-
zovacími plochami bude pouhý 1 cm.

OBRAZ BEZ ODLESKŮ
Z praktického hlediska jsme uvíta-
li, že displej s úhlopříčkou dlouhou 
23,8 palce má matný povrch, takže 
oproti monitorům s displejem lesklým 
na něm nejsou vidět žádné světelné 

odlesky. Obraz se zobrazuje v rozliše-
ní 1 920 × 1 080 bodů a líbil se nám vy-
soký kontrast displeje, ale svítivost by 
mohla být vyšší. I když je displej zalo-
žen na technologii IPS, nenabízí mo-
nitor tak velké zorné úhly, jaké u IPS 
displejů běžně vídáme.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ
Výborná je spotřeba energie. V běž-
ném provozu jsme naměřili příkon 
14 W a jako maximum jsme zazname-
nali příkon 20 W. To jsou výborné hod-
noty a potěší také to, že monitor je 
vybaven praktickými funkcemi, kte-
ré podporují snížení spotřeby ener-
gie. Funkce EcoView Sense sleduje 
přítomnost uživatele před monitorem. 
Jakmile místo před monitorem opus-
títe, po vámi zvolené době se spustí 
úsporný režim (nastavit můžete ča-
sový interval od 30 sekund do 60 mi-
nut). Po návratu k monitoru se obraz 
obnoví. Monitor je vybaven také sní-
mačem okolního světla a díky funk-
ci Auto EcoView umí automaticky 
nastavit jas displeje v závislosti na 

okolních světelných podmínkách. 
Funkce EcoView Optimizer zajišťu-
je úsporu elektrické energie tím, že 
pro tmavé obrazy snižuje intenzitu 
podsvícení.

PORTOVÁ VÝBAVA
Pro připojení k počítači jsou zde ob-
razové vstupy HDMI, DisplayPort, DVI 
a D-Sub. V levém boku monitoru jsou 
navíc přístupné dva porty USB 3.0 
a je zde i výstup na sluchátka. Ve vý-
bavě jsou i reproduktory a líbilo se 
nám i snadné ovládání menu pomocí 
šesti dotykových tlačítek pod disple-
jem. Tato tlačítka působí nenápadně 
a jejich funkce se na displeji zobrazí, 
když se kteréhokoli tlačítka dotknete. 
Menu ale není lokalizováno do češtiny.

 PROČ KOUPIT: Tento monitor díky 
bezrámečkovému designu dob-
ře vypadá, na matném displeji se 
zobrazuje pěkný obraz bez světel-
ných odlesků a nízká je spotřeba 
energie. Třešničkou na dortu je pě-
tiletá záruka.  MARTIN SEMRÁD

U monitoru Eizo FlexScan EV2450 zaujme na první 
pohled jeho bezrámečkový design. Displej je 
z bočního pohledu s okraji monitoru v jedné rovině, 
což přispívá nejen k jeho elegantnímu vzhledu, ale 
i k případnému používání dvou monitorů vedle sebe.

Eizo FlexScan EV2450

BEZRÁMEČKOVÝ 
MONITOR

 Pro připojení 
k počítači můžete 

použít vstupy HDMI, 
DisplayPort, DVI a D-Sub. 
V levém boku jsou 
situovány dva porty 
USB 3.0 a dvojice 3,5mm 
zvukových zdířek.

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

  DOBA ODEZVY: 5 ms
  VIDEOVSTUPY: DisplayPort, HDMI, DVI, D-Sub
  DALŠÍ VÝBAVA: reproduktory, 2× USB 3.0
  ZÁRUKA: 5 let
  NAMĚŘENÁ SPOTŘEBA – BĚŽNÝ PROVOZ/MAX.: 

14 W / 20 W
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