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» Prvé, čo vás upúta hneď pri vybaľo-

vaní, je dizajn. Predná časť je tvorená

jednoliatym tmavým matným po-

vrchom. Okolo neho je nenápadný

čierny lem s hrúbkou iba 1 mm. Vy-

zerá to veľmi efektne. Po zapnutí sa

ukáže pod týmto krycím sklom

tenký rámik zvrchu a bokov, široký iba 6 mm.

Spodná strana je širšia a je na nej vpravo

umiestnená šestica multifunkčných dotykových

tlačidiel, dotykové tlačidlo vypnutia, biela sta-

vová LED-ka a v strede snímač okolitého

osvetlenia. Monitor je tra-

dične vybavený

masívnym podstavcom s variabilnými možnos-

ťami nastavenia náklonu, sklonu, výšky, natoče-

nia aj pivotu. Široká je aj ponuka prípojných

miest. Nájdete tu

DisplayPort, HDMI,

DVI-D, audiovstup,

výstup na slú-

chadlá a 2-portový

rozbočovač USB

3.0. 27-palcový

panel IPS má rozlí-

šenie 2560 × 1440

s frekvenciou 60 Hz a s pomerom strán 16:10.

Krycie sklo nesie špeciálnu antireqexnú matnú

vrstvu a je odolné proti odtlačkom prstov. Panel

disponuje vysokým jasom a hybridnou regulá-

ciou jasu, ktorá zabraňuje blikaniu podsviete-

nia. V časti rozsahu využíva spojité a v časti

vysokofrekvenčné riadenie jasu. Monitor je vy-

bavený viacerými ekologickými technológiami,

ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie

a šetriť váš zrak. Na ušetrenie miesta na stole je

vybavený aj dvojicou reproduktorov. Napájací

zdroj je vstavaný.

Skúsenosti a merania

Veľká výhoda je masívny stojan s ob-

rovskými možnosťami nastavenia.

Monitor je cielený predovšetkým na

pracovné nasadenie, kde ponúkne

kvalitný základ na prácu od kance-

lárskych aplikácií cez grapku po

spracovanie videa či fotograpí. Samozrejme,

jeho kvality sa dajú využiť aj na sledovanie

videa alebo hranie hier. Vďaka vysokému rozlí-

šeniu a vhodnej uhlopriečke

môžete napríklad pri práci

v textovom editore mať

naraz zobrazené až 3 stránky

textu. V grapckých progra-

moch zase máte lepšiu kon-

trolu nad projektom a môžete

využiť zobrazenie väčšieho

množstva pracovných pane-

lov. Pri občasnom pozretí plmu

alebo hraní hier v našich mera-

niach iba potvrdil svoje kvality

a určenie. Nejde o špecializo-

vaný grapcký monitor, čomu

zodpovedajú aj hodnoty ga-

mutu. Dokáže pokryť 100 % fa-

rebného priestoru sRGB a 81 %

Adobe RGB. Gama krivku však

dokáže sledovať s nulovou od-

chýlkou a vynikajúci je aj rozptyl

farebnej teploty so zmenou jasu.

Maximálny jas sme namerali na úrovni 372,9

cd/m2, čo je viac, ako udáva výrobca. Výborné

boli aj hodnoty jednotnosti farieb a jasu na plo-

che. Tradične špičková je presnosť farieb, pri

ktorej sme namerali nulovú priemernú od-

chýlku farieb δE. Zaujímavé je, že výrobca udáva

maximálnu spotrebu 67 W. My sme pri maxi-

málnom nastavení jasu s vypnutým Auto Eco-

View namerali necelých 35 W, pričom pri

nastavení na 71 %, ktoré zodpovedá svietivosti

120 cd/m2, sa spotreba pohybovala okolo 20 W.

» RENÉ HUBINSKÝ 

EIZO FlexScan EV2750-BK PARAMETRE:

�Model: EIZO FlexScan EV2750-BK

� Displej: IPS, 27", 2560 × 1440 @60 Hz

� Latencia: 5 ms 

� Udávaný jas: 350 cd/m2

� Prípojné miesta: DisplayPort, HDMI, DVI-D, 

audiovstup, výstup na slúchadlá a 2-portový

rozbočovač USB 3.0

� Vybavenie: LED podsvietenie, reproduktory, 

automaGcká regulácia jasu, USB hub 

� Udávaná spotreba stand-by/pracovná/max.: 

0,5 W/22 W/67 W

� Polohovanie: 172° doľava/doprava, 

-5° dopredu, 35° dozadu, otáčanie o 90°, 

výška 15,5 cm

� Hmotnosť: 7900 g

� Zapožičal: EIZO

� Cena: 785 EUR s DPH

PLUSY, MÍNUSY:

–

Vynikajúci obraz, výborné ovládanie, 

zaujímavý dizajn, nízka spotreba

Nič podstatné

+

VERDIKT:

Kvalita obrazu a prevádzkové parametre sú vynika-

júce. Výborné je aj ovládanie monitora. Hoci dotykové

tlačidlá v tomto prípade nie sú podsvietené, stačí sa

dotknúť kdekoľvek pravého ovládacieho panela, nad

tlačidlami sa rozsvieGa na obrazovke nápisy. Ovláda-

nie je jednoduché a priamočiare. Pri práci v apliká-

ciách oceníte veľkú plochu aj vysoké rozlíšenie panela.

OproG 4K monitorom, pre ktoré je uhlopriečka 27"

ešte malá, je 2K rozlíšenie tak akurát. Vysoký jas

v kombinácii s vynikajúcou anGreflexnou úpravou

umožňuje nasadenie v priestoroch, kde vám občas

bude presvitať aj slnečné svetlo. Jediným limitujúcim

faktorom by mohla byť vyššia cena, prístroj sa vám

však za to odvďačí výbornou ergonómiou pri práci aj

nízkou spotrebou energie. Výrobca navyše poskytuje

nadštandardnú záruku 5 rokov.

HODNOTENIE:

Gamut:

Tónová reakcia: 

Biely bod: 

Kontrast:

Jednotnosť jasu: 

Jednotnosť farby: 

Odchýlky farieb: 

Výbava: 

Ovládanie:

CELKOVO:

0 100

HHHHHHHHHI

100 % of sRGB
81 % of AdobeRGB

Umelec a technik Alex Reben prišiel s nápadom,

ako bojovať proti patentovým trollom. Ide o ľudí,

ktorí špekulatívne skupujú patenty a potom obviňujú

ostatných z ich porušovania, pričom zarábajú pe-

niaze z mimosúdneho vyrovnania či pokút ulože-

ných súdom. Rebenov softvér All Prior Art

prehľadáva databázu amerických patentov, ktorá je

voľne dostupná on-line. Vyberá z nich kúsky textu

a skladá ich do opisov nových vynálezov. Možno je

to trochu bizarné a nie vždy to dáva zmysel, ale

zmenšuje sa tým manévrovací priestor pre patento-

vých trollov. V opisoch možno nájsť napríklad robo-

tický telefónny zoznam, vložky do nosa zdobené

magnetickými šperkmi či 3D tlačené mydlo proti

škodcom na jahodách. Alebo Rebenov obľúbený

„vynález“ – plienky pre dospelých so zabudovaným

digestorom, regulujúce teplotu. Podľa Rebena je to

malý úder proti patentovým trollom. Softvér gene-

ruje nové nápady analýzou patentových databáz

a zverejňuje ich na internete, aby im sťažil prácu.

Prinajmenšom v Európe a Spojených štátoch totiž

platí pravidlo, že nápad možno patentovať len vtedy,

ak ešte nebol opísaný vo verejnom priestore. Sys-

tém teda nemusí vždy nevyhnutne prísť s vecami,

ktoré majú zmysel, hovorí Reben. Cieľom je pokryť

čo najviac variantov a vyčistiť pôdu od relatívne ba-

nálnych prírastkových zlepšení, ktoré môžu byť vy-

robené pomocou automatizácie. 

Softvér bojuje proti patentovým trollom
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