
Monitory hrají v dnešní rychlé době stále důle-
žitější úlohu v polygrafické výrobě. Pokud jste 
tvůrci dat, jste stále častěji nuceni prezentovat 
svůj návrh v co nejlepší kvalitě a v co nejkratším 
čase. Jste-li tiskaři, ať už digitální, nebo ofseto-
ví, potřebujete před tiskem vidět co nejpřesnější 
náhled tiskových dat, a to jak z pohledu barev-
nosti, tak i kvality. Dříve se na výše popsané 

situace používal nátisk, dnes se používá moni-
tor, nejen z důvodu rychlosti a ceny, ale i z důvo-
du kvality. Monitor se tedy stává hlavním komu-
nikačním kanálem mezi klientem, grafikem 
a tiskařem. A aby komunikace byla co nejefek-
tivnější a hlavně věrohodná, je potřeba mít kva-
litní a nakalibrovaný monitor.

Monitor EIZO, o kterém bude dnes řeč, pat-
ří mezi ty nejlepší monitory, které splňují výše 
popsané potřeby. Má široký barevný gamut, 
to znamená, že dokáže kompletně nasimulo-
vat barevnost digitálního a ofsetového barev-
ného tisku podle tiskových norem. Má hard-

warovou kalibraci, která je uživatelsky velmi 
jednoduchá díky vestavěnému kalibračnímu 
senzoru. Ve spolupráci s dodávaným kalibrač-
ním programem EIZO ColorNavigator je kali-
brace otázkou volby kalibračního setu s před-
definovanými parametry kalibrace a spuštění 
kalibračního procesu, který je plně automatizo-
vaný bez dalších zásahů uživatele. Na závěr si 
ti, kterým na tom opravdu záleží, mohou ověřit, 
že na monitoru lze simulovat ofsetový a digi-
tální tisk podle normy ISO 12647-2. Výsledkem 
je pak protokol a hlavně jistota, že to, co vidíte 
na monitoru, je ve shodě s tiskem podle normy.

EIZO CG2730
Jedním z monitorů, který tyto požadavky plní, 
je monitor EIZO CG2730. Jedná se o monitor 
velikosti 27 palců, jehož obrazovka má rozli-
šení 2�560 × 1�440 bodů. IPS panel je vybaven 
technologií DUE, která zajišťuje rovnoměrný 
obraz na celé zobrazovací ploše. Navíc je panel 
monitoru EIZO CG2730 vybaven technologií 
True Black, díky které vidíte tmavé snímky plas-
tičtěji a s lepším prokreslením. Široký gamut 
pokryje nejen plnohodnotně ofsetový tisk, ale 
dokáže zobrazit 99�% barevného rozsahu Adobe 
RGB, tedy zobrazit barevnost vašich fotografií 
tak, jak je zachytily vaše špičkové fotoaparáty 
ve formátu RAW. Já u těchto monitorů oceňu-
ji antireflexní úpravu obrazovky, ve které se 
neodráží nic z vašeho okolí, nejste tedy rušeni 
nechtěnými odrazy světel, a pokud hodnotíte 
barevnost spolu se svými kolegy, vidíte ji všich-
ni stejně, v podstatě z jakéhokoliv úhlu. Pokud 
připojíte monitor pomocí rozhraní DisplayPort 
nebo HDMI ke svému počítači, dokáže praco-
vat s 10bitovou hloubkou barev, což v praxi 

znamená, že monitor zobrazí až miliardu barev, 
odstupňování barev a hlavně šedá je jemnější 
a hladší.

K dobrému pocitu z práce s monitorem roz-
hodně patří i ergonomie monitoru, možnost jeho 
správného nastavení do potřebné výšky a polo-
hy. Stojan, který je u těchto typů monitorů, umí 
nejen plynulé výškové nastavení, ale i potřeb-
ný rozsah náklonu a jako bonus i možnost otočit 
zobrazovač na výšku.

U monitoru můžete vybrat různá předna-
stavení, která vycházejí z norem, takže monitor 
kromě práce s fotografií a tiskovými daty zvlád-

ne i video v odpovídající kvalitě. Pokud připo-
jíte monitor přes HDMI, podporuje pak signály 
s obnovovací frekvencí 60, 50, 30, 25 a 24 Hz.

Stabilita a opakovatelnost
Pokud se vrátíme do polygrafického průmys-
lu, je u monitorů velmi důležitá jejich stabili-
ta a rychlá a jednoduchá rekalibrace. To zaručí, 
že uvidíte barevnost dat stejnou v čase. Kvalit-
ní monitor je dnes jednoznačně nejstabilnějším 
prvkem v polygrafické výrobě.
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Validovaný náhled 
(softproof) na hard-
warově kalibrovaném 
monitoru výrazně 
omezil potřebu tisknout 
certifikované nátisky 
pro ověření barevnosti 
tiskových dat. 

↑ Monitor EIZO CG2730.

NÁHLED CMYKOVÝCH DAT V PRAXI:

EIZO CG2730 – barevnost pod kontrolou
Kvalitní monitor s hardwarovou kalibrací a vestavěným kalibračním senzorem vám dá přesnou informaci 
o barevnosti vašich fotografií, tiskových dat a videoprodukce.


