
Moderní výkonný hardware monitoru FORIS 
FS2735 oslovuje především cílovou skupinu ná-
ročných hráčů. Panel LCD IPS s rozlišením 2560 
× 1440 pixelů s vynikající obrazovou kvalitou na-
bízí řadu inovativních technologií pro řízení po-
hyblivých scén. Monitor lze pomocí zcela no-
vého softwarového řešení G-Ignition propojit 
s technologií smartphonů a cloudových služeb. 
Uživatel tak může měnit nastavení monitoru 
chytrým telefonem a sdílet vlastní nastavení 
na cloudu nebo si stáhnout předvolby od členů 
pracovního týmu v případě videoprodukce či na-
stavení od profi hráčů v herním nasazení. 

Design, ovládání a příslušenství
Svěží moderní, technicistně střízlivý design zaujme 
elegantní kombinací černé a červené. Červený 
pruh na zadní straně avizuje madlo – šikovný dr-
žák pro snadné přenášení. Zadní kryt monitoru 
skrývá dvojici 1W reproduktorů. Konstrukční ře-
šení stojanu s červeným očkem pro vedení ka-
belů dovoluje měnit výškové nastavení displeje 
až o 155 mm, umožní naklonění v rozsahu 40° (35° 
dozadu, 5° dopředu) a otočení o 90° (pivot).

Přehled technických parametrů
Společnost EIZO vsadila v případě modelu FS2735 
na nejmodernější výkonný hardware s výho-
dou věrného zobrazení barev i rychlého pohybu 
na scéně. Především zaujme TFT panel s technolo-
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Důraz vývojářů společnosti EIZO na rychlou implementaci 
nových technologických trendů do praxe přesvědčivě dokládají 
aktuálně uváděné modely LCD napříč produktovými řadami.

jan kolenský

Ovládání a služby přes smartphone
Naprostou novinkou monitoru EIZO FORIS 
FS2735 je komunikační propojení s technolo-
gií smartphonů a služeb cloudu pomocí pro-
gramu G-Ignition Mobile, který umožňuje jed-
noduché ovládání monitoru přes smartphone 
a Bluetooth. Díky němu je možno mj. měnit na-
stavení paramet rů monitoru chytrým telefo-
nem a sdílet vlastní nastavení na cloudu nebo si 
stáhnout předvolby dané herní aplikace od profi 
hráčů. Další službou je Smartphone Messenger, 
upozorňující uživatele s headsetem na příchozí 
hovory nebo e-maily.
 
Ekologická hlediska, záruka a cena
Pro snížení únavy očí nabízí monitor stabilní a ne-
blikající obraz díky redukci blikání LED podsvícení 
a „únavové“ modré složky světla (viz předchozí 
testy Fontu). EIZO též potěší ekologicky uvažující 
uživatele vestavěnou funkcí Auto EcoView.
Monitor 27" EIZO FORIS FS2735-BK mohou zá-
jemci koupit za prodejní cenu začínající na částce 
kolem 29 000 Kč včetně DPH. Záruční lhůta sta-
novená na dobu pěti let přesahuje běžné 2–3 roky 
garance ostatních dodavatelů.

 Instalování aplikace do smartphonu a ovládání monitoru přes mobilní telefon.
 Pohled na vstupní porty ve spodní části rámečku a připojení sítě s křížovým ovladačem OSD menu.

první monitor na světě  
ovládaný ze smartphonu

gií IPS, nabízející výbornou kvalitu obrazu s rozli-
šením 2560 × 1440 pixelů a široké pozorovací úhly 
(horizontal/vertical 178°; vertical 178°). Rozteč 
sousedních bodů činí 0,233 mm × 0,233 mm, po-
čet zobrazitelných barev je 16,7 milionu (podání 
přechodů vyhlazuje 10-bit LUT) a jas 350 cd/m². 
Maximální kontrastní poměr je 1 000 : 1 (statický 
kontrast), ev. 5 000 : 1 (Contrast Enhancer). 
Foris FS2735 využívá řadu metod pro plynulé a zře-
telné zobrazení pohyblivých scén. Technologie 
AMD FreeSync synchronizuje obnovovací sním-
kovou frekvenci grafické karty a obrazovky v roz-
sahu 35 až 144 Hz. Tím účinně potlačuje pohybové 
neostrosti vznikající při rychlých změnách obrazu. 
Funkce Blur Reduction provádí u modelu FS2735 
rychlé blikání podsvětlujících diod pro napodo-
bení impulsního charakteru zobrazení – výsled-
kem jsou ostré obrysy i při rychlých pohybech. 

Konektivita a předvolitelné režimy
Jako vstupy má DVI, dvojici HDMI a DisplayPort 
(nutný pro FreeSync). Cena tohoto LCD odpovídá 
pokročilejším herním monitorům. Vstupní roz-
hraní monitoru tvoří 1× DisplayPort 1.2, 2× HDMI 
a DVI. Dále USB 3.0 hub se dvěma porty a audio 
jack pro externí repro či sluchátka. O nadstandard-
ním komfortu svědčí široká paleta předvolitelných 
režimů: User1, User2, Game (Dark scene), Game 
(Light scene), Cinema, Web/sRGB, Paper. K jedineč-
nému hernímu zážitku přispívají i další funkce, jako 
např. Smart Insight Demolition, která vyhodnocuje 
barevné odstíny a jas každé scény a jejich úpra-
vami zlepšuje viditelnost a zřetelnost. Působí pře-
devším v oblasti vykazující nadměrný jas, čímž zvy-
šuje kontrast mezi herními postavami a pozadím.
Pomocí funkce Smart Resolution se v obrazu vy-
hledávají a opravují neostrosti, pohybové arte-
fakty a barevné tóny. Obraz získává na ostrosti 
a jasu, působí realisticky a živě.

 Monitor FORIS FS2735 z předního pohledu a zezadu 
s madlem v červeném pruhu.


