
Čtvercový formát 27"  
je revoluční inovací LCD  
FlexScan EV2730Q značky Eizo.  
Ačkoliv je pro různé aplikace často rozvržení 
oken a paletek na ploše čtvercového displeje 
očividně šikovnější, zatím nikdo uživatelům 
v řadě oborů podobný monitor nenabídl.

Popis a koncepce řešení
FlexScan EV2730Q je monitor s displejem 26,5" a rozlišením 1920 × 1920. 
Přesný čtverec vypadá sice na pracovním stole docela nezvykle, ale po chvíli 
práce, kupříkladu s fotografiemi různých formátů a orientace, rychle obje-
víte jeho přednosti. Výhodou daného řešení je možnost zobrazit v různých 
aplikacích jakýkoliv objekt ve stejné velikosti, bez ohledu na orientaci vodo-
rovnou či svislou nebo poměr stran objektu. Vše se zobrazí ve stejném po-
měru stran, bez nutnosti měnit procenta zobrazení.
Monitor FlexScan EV2730Q poskytuje díky unikátnímu rozlišení 1920 × 1920 
bodů dostatek prostoru po celé ploše a nabízí o 78 % více pixelů než běžné 
širokoúhlé obrazovky s rozlišením 1920 × 1080 bodů (mimochodem při 
tomto poměru stran je vskutku výrazný rozdíl mezi snímkem vodorovným 
a svislým. Plocha přidaná ve svislém směru dotváří přesný čtvercový tvar a je 
ideální pro zobrazování velkého množství informací v rozlehlých oknech – 
uživatel nemusí téměř rolovat, vše je zobrazeno efektivněji. Tím se monitor 
stává dokonalým nástrojem pro oblast CAD nebo pro vývoj softwaru, pro-
tože jeho obrazovka pojme více informací než běžné panely. Povrch displeje 
IPS potlačuje odlesky a nabízí široké pozorovací úhly, takže monitor lze bez 
rušivých odrazů optimálně pozorovat z každého úhlu. K vysokému uživatel-
skému komfortu přispívá i ergonomicky tvarovaný výškově nastavitelný sto-
jan s možností sklápění a otáčení obrazovky.
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 Nahoře vlevo: pracovní stůl s monitorem FlexScan EV2730Q 
a porovnání stejné fotografie na čtvercovém a širokoúhlém monitoru.

 Ukázky využití plochy pro nejrůznější typy  
profesionální práce v mnoha aplikacích. 

 Vstupy DisplayPort, DVI-D a USB2 rozbočovač  •   
Umístění ovládacích tlačítek na dolní liště a OSD.

EIZO FlexScan EV2730Q

Technické specifikace
Monitor o úhlopříčce 26,5" se čtvercovým poměrem stran (1 : 1), nabízí velko-
rysou plochu s jemným rozlišením a stabilní podstavec – možnosti otáčení/
naklápění/rotace: 172° vpravo/vlevo, -5° dopředu a 35° dozadu, rozsah výš-
kového nastavení 10 cm od úrovně stolu. LCD panel typu IPS je vybaven pod-
svícením LED a disponuje kontrastním poměrem 1000 : 1, jasem 300 cd/m² 
a pozorovacím úhlem 178°. Standarní odezva 5 ms v úrovních šedé s funkcí 
Overdrive. Funkce Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense a EcoView-
Optimizer jsou nastaveny pro nejvyšší úsporu energie i optimální ergonomii. 
Mimo vstupy Display Port a DVI-D nabízí panel vstupů i rozbočovač USB s 1 
konektorem pro upstream a 2 konektory pro downstream. 

Celkové hodnocení, cena a záruka
Monitor FlexScan EV2730Q je neobvyklým řešením. Předností je velká zobra-
zovací plocha při rozlišení 1920 × 1920 (4Mpx), tedy o více než polovinu větší 
oproti ploše, kterou nabízejí různé širokoúhlé 27" monitory. Po řadě pokusů 
s načtením pracovního prostředí různých aplikací se ukazuje, že „čtverec” 
nalezne využití také v celé řadě dalších profesních oborů.
Současná cena na trhu je cca 30 000 Kč, záruka činí 5 let. Dodávka obsahuje 
uživatelské příručky (německy, anglicky a francouzsky), síťový a signálový 
kabel (DP-DP a DVI-D-DVI-D dual link), barevný profil ICC.
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