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Jedná se o 27palcový model z řady ColorEdge s poměrem stran 16 : 9 osa-
zený nejnovějším LCD panelem se širokými úhly pohledu (178 ° horizontálně 
i vertikálně při zachování kontrastu 10 : 1) typu IPS (Wide Gamut), jehož ši-
roký barevný rozsah téměř (z 99 %) pokrývá barevný prostor AdobeRGB 
(1998) a plně (ze 100 %) barevné prostory CMYK ISO Coated nebo barevný 
prostor vymezený fotografickým standardem sRGB IEC61966-2.1. Panel IPS 
má dokonale antireflexní povrch, čímž je minimalizováno oslňování roz-
ptylem odráženého světla. Monitor pracuje v rozlišení 2 560 × 1 440 bodů 
(WQHD) s jasem 350 cd/m2 a kontrastem 1.000 : 1. Poskytuje vynikající zobra-
zení obrazových dat, ať už se jedná o video, 3D-animace a fotografie, nebo 
pracovní dokumenty či internet. 
Model CS2730 disponuje špičkovým mikročipem (ASIC, Application-Specific 
Integrated Circuit), který společnost EIZO vyvinula speciálně pro zvláštní 
potřeby barevně věrné práce. Svým vlastním algoritmem obvody ASIC 
od společnosti EIZO zajišťují přesnou, jednotnou a konstantní reprodukci 
barev.
Monitor dále nabízí 16bitovou LUT (Look-Up-Table) tabulku, díky které 
může reprodukovat obrazové signály s rozlišením 1 : 65 000. Zůstanou 
tedy zachovány všechny barevné odstíny a jemná kresba i u tmavých ba-
revných tónů. Již samozřejmostí je dokonalá homogenita celé plochy díky 
technologii DUE (Digital Uniformity Equalizer) pro automatickou kompen-
zaci jasových a barevných odchylek jednotlivých pixelů. Zatímco běžné LCD 
monitory jsou optimalizovány nanejvýš pro homogenní zobrazení bílé plo-
chy, tento monitor zobrazuje každý barevný tón naprosto stejně kdekoliv 
na obrazovce. EIZO při výrobě nastavuje tónové křivky a barvy u každého 
monitoru CS2730 zvlášť, díky čemuž je barevné podání u různých monitorů 
CS2730 naprosto stejné, přesné a spolehlivé.
K výbavě monitoru patří jeden DisplayPort, jeden DVI-D a jeden HDMI vstup. 
Přepínání mezi nimi může probíhat buď automaticky, nebo ručně. Rychlá 
rozhraní DisplayPort a HDMI v kombinaci se systémem řízení obnovovací 
frekvence umožní díky 10bitové reprodukci barev na základě 16bitové ta-
bulky LUT využívat ohromné barevné spektrum. V každém momentu máte 
k dispozici miliardu barev, což je 64krát více než u 8bitové reprodukce (jako 
u vstupu DVI-D). Díky integrovanému rozbočovači USB (v.3.0) se dvěma ko-
nektory pro upstream a třemi konektory downstream je možné sdílet za-
řízení zapojená do USB rozbočovače monitoru se dvěma počítači na dva 
různé vstupy monitoru.
EIZO věnuje péči i designu, zejména pak detailům, které profesionálním 
produktům propůjčují nezaměnitelnou eleganci. V základním provedení je 
model dodáván s osvědčeným stojanem „FlexStand“, jehož výškové nasta-

vení (155 mm), sklopení, natočení či rotace na výšku (90 ° na výšku ve směru 
hodin, 172 ° do stran, 35 ° nahoru, 5 ° dolů) je velmi snadné. Tím je zaručena 
optimální ergonomie nezávisle na tom, zda člověk sedí nebo stojí. I přes 
svoji maximální pohyblivost se stojan FlexStand vyznačuje velkou stabili-
tou. V pravé spodní části rámečku je k dispozici 7 základních ovládacích tla-
čítek. Obsluha monitoru je snadná i v tmavé místnosti díky podsvíceným 
tlačítkům a funkci Světelná nápověda, která vám v ovládacím poli ukáže 
příslušnou funkci tlačítka. 
Kvalitní zpracování obrazových dat se daří pouze na dobře kalibrovaných 
monitorech. Běžná softwarová kalibrace je časově náročná a předpokládá 
odborné znalosti. Monitor CS2730 se dodává společně se softwarovým ná-
strojem pro hardwarovou kalibraci ColorNavigator. Kalibraci mohou pro-
vádět v několika málo krocích i uživatelé bez odborných znalostí. Pokročilí 
uživatelé mohou zadávat číselné požadované hodnoty jasu, gama a bílého 
bodu, jakož i další kalibrační nastavení. Protože kalibraci zajišťuje hardware 
monitoru, probíhá beze ztrát a nezávisle na počítači a grafické kartě.
K monitoru je dodávána příručka v němčině, angličtině a francouzštině, 
ColorNavigator, síťový kabel, USB kabel, signálový kabel pro Mini Display 
Port a DVI-D. Příručka v českém jazyce je k dispozici volně ke stažení na 
stránách eizo.cz.
Záruční doba na na celý monitor (LCD panel + řídící elektroniku monitoru) 
je 5 let od data zakoupení nebo 30 000 hodin provozu podle toho, která 
z těchto okolností nastane dříve. Doporučená koncová cena je 27 990 Kč, in-
ternetové ceny se pohybují od 26 500 Kč (uváděné ceny jsou včetně DPH). 
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Monitor CS2730 se od běžných
kancelářských monitorů odlišuje 
především hardwarovou kalibrací, 
širokým barevným rozsahem 
a stabilními barvami i při změně 
pozorovacího úhlu.


