
46  |   font  143   |   test

Dva nové monitory EIZO s vysokým rozlišením 4K oslovují český trh 
a s blížícím se koncem roku a vybízejí k obnově počítačového „stroj-
ního parku“ možností snížit si daňový základ. Pro firmy v oborech zamě-
řených na práci s obrazovými daty, ať ve formě klasických bitmap nebo 
editace videa, jsou k úvaze dvě varianty investic. Výrazné zvýšení kvality 
a komfortu práce nabízejí modely EIZO CG248 a CG318 z grafické řady 
ColorEdge. Naše recenze představí LCD s menší úhlopříčkou, na jeho roz-
měrnějšího bratříčka se podíváme v dalším čísle.

CG248-4K – základní parametry
Monitor s úhlopříčkou 23,8 " nabízí uživateli rozlišení 4K UHD (Utra High 
Definition) 3840 × 2160, což jej očividně směruje do segmentu kreativní 
práce profesionálů. Tomu rovněž odpovídá vysoká hustota pixelů (185 ppi) 
pro obraz v rozlišení, kdy prostým okem vidíme jen dokonalé podání hlad-
kých kontur editovaných fotografií i ostré vykreslení písma ve všech aplika-
cích pro úpravy stránkového layoutu. Nový model se tedy uplatní primárně 
v oblastech prepressu, tiskových médií, fotografie nebo videoprodukce – při 
úpravě dat pro TV-vysílání či digitální kina, od prvotního střihu, až po post-
produkci. Integrovaný rozbočovač USB V 3.0 umožňuje připojení periferních 
zařízení. Díky tomu lze přímo k monitoru připojit např. klávesnici nebo myš.
Rozsah podání barev
Barevný rozsah vysoce převyšuje ostatní typy běžných LCD displejů. Při vý-
robě EIZO nastavuje barvy a tónovou křivku každého monitoru CG248-4K 
v 343 opěrných bodech a pro každou základní barevnou složku. Tím je v ce-
lém rozsahu neutrálních šedých tónů dosažena stálá barevná teplota. Díky 
16bitové tabulce Look-Up-Table zpracovává model CG248-4K obrazové sig-
nály s rozlišením 1 : 65 000. Pro EIZO CG248 není proto problémem 100% 
pokrytí barevného prostoru ofsetového tisku (ISO Coated V2 a samozřejmě 
i v nové normě PSO Coated v3), dále disponuje 93% pokrytím prostoru 
DCI-P3 nebo přes 99 % pokrytí standardu AdobeRGB. Díky tomu monitor 
zobrazuje ve správném podání i velmi syté barvy používané při tvůrčí práci. 
Systém DUE (Digital Uniformity Equalizer) se stará o zcela rovnoměrné zob-
razení barev od středu až po okraj obrazovky, kam se vysouvá vestavěný 
senzor. Volitelná priorita systému DUE ponechává na rozhodnutí uživatele, 
zda se má ovládání obrazovky podřídit požadavku na dosažení co nejvyšší 
homogenity obrazu, nebo maximálního jasu obrazovky. 
Kalibrace pro přesné barvy a volitelný čas rekalibrace
Monitor je vybaven, podobně jako všechny poslední modely z grafické řady, 
vestavěným kalibračním a autokorekčním senzorem. Vysouvací sonda umož-
ňuje snadnou kalibraci i následné udržování obrazových parametrů pomocí 
funkce automatické rekalibrace. Monitor si umí zkontrolovat správné nasta-
vení zcela bez pomoci uživatele a dokonce i bez zapnutí připojeného počí-
tače. Naprogramovat spouštění kalibraci lze v libovolně nastavených časech.
Program ColorNavigator
Kalibrační software ColorNavigator je dodáván spolu s monitorem CG248-4K  
a podobně jako u dalších profesionálních modelů je zcela zdarma. Color-
Navigator dokáže během kalibrace upravit přímo převodní tabulky monitoru 
(LUT). Při tomto procesu si může uživatel libovolně určit barevnou teplotu, 
jas, úroveň černé, tónovou křivku a barevný rozsah (gamut). 
Dostupnost, cena a záruka
Monitor EIZO CG248-4K je již v prodeji na českém trhu s doporučenou ce-
nou 49 990 Kč (bez DPH). V ceně je kromě kalibračního softwaru EIZO 
ColorNavigator také integrovaná kalibrační a autokorekční sonda, profesio-
nální fotografické stínítko, čisticí souprava na obrazovku a veškerá kabeláž. 
Potvrzením kvality a spolehlivosti produktů značky EIZO je pětiletá záruka 
na elektroniku, LCD panel i jeho podsvětlovací systém. Zájemci si mohou 
monitor prohlédnout v EIZO showroomu v Praze – Karlíně.
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4K monitor Eizo CG248
aktuální trendy v grafické řadě ColorEdge 

Trvalý zájem společnosti EIZO Corporation Ltd. 
o stále vyšší kvalitu monitorů dokládá každý 
nově příchozí model. Jestliže je nyní 
celosvětovým trendem vyšší rozlišení displejů 
nejrůznějších zařízení, charakterizované 
standardem 4K, pak se tato skutečnost 
promítá i do aktuálních novinek – samozřejmě 
v prvním sledu do nejvyšší kategorie 
ColorEdge.  

 Přehledné OSD menu a „světelná nápověda“ jeho funkcí.  •  2 vstupy Display 
Port a 2 vstupy HDMI.


