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Nedávno mi jeden z našich stálých čtenářů napsal, že už si ničí oči a jaký bych mu doporučil  
nový monitor na domácí úpravy fotografií. Nechtěl jsem ho ničit, ale odpověděl jsem mu,  

že na vlastních očích se šetřit nemá, zvláště když chce své fotky prohlížet a upravovat ještě spoustu let.  
A pak mi v zápětí na stole v redakci přistál přímo z Japonska tento kus. 

Text: Rudolf Stáhlich, foto: EiZo a REdakcE

Monitor eIZO Flexscan 
ev2785

ZajíMavé pOdrObnOstI

jeden vstup displayport, dva vstupy HdMI

dva konektory usb pro downstream a konektor pro sluchátka

elektrostatická tlačítka na přední straně monitoru  
pro snadné nastavování

obraz bez blikání při všech úrovních jasu

režimy srGb, Film, papír (čtečka) a dva uživatelské

příkon 32 W při typickém používání;  
nulová spotřeba ve vypnutém stavu

vyhovuje normám energy star 7 a tCO Certified displays 7

pětiletá záruka, garance nepřítomnosti trvale svítících pixelů  
po šest měsíců ode dne prodeje

Bez 4K už to dnes  
fakt nejde
Jak jste si možná přečetli na 
předcházejících stranách tohoto 
vydání, naše oči si velmi rychle 
zvykají na skvělou kvalitu obrazu.  
a nejen na ni. Úhlopříčka 27 palců 
u monitoru, na kterém zpracová-
váme fotky a videa, je už naprostou 
nutností. Nebo si snad neotevíráte 
více oken a aplikací najednou? to 
bych se divil. a velmi tenké rámeč-
ky už nejsou jen módou u několika 
drahých typů obrazovek domácích 
televizorů. tak jsem vám hned na 
začátku vykecal skoro všechno… 
nebo snad ne? určitě ne. Pojďme 
popořádku!

EIZO znamená  
v japonštině OBRAZ
Shodou okolností právě čtu jednu 
krásnou historickou knihu zabý-
vající se dobou, kdy bylo Japonsko 
ještě rozdělené na spoustu knížec-
tví a začali ho stále častěji navště-
vovat různí evropští obchodníci, 
a to nejen kvůli jeho úžasnému 
hedvábí. Japonci si vždy potrpěli 
na obrazy namalované štětci na 
hedvábí v neuvěřitelných barev-
ných kombinacích. Jejich kimona, 
furisode či darari barvami přímo 
oplývaly… Já mohu po týdenním 
používání jen konstatovat, že tes-
tovaný monitor umí barvy po-
dávat opravdu prvotřídně. Jeho 
obrazovka o úhlopříčce 27 palců 
nabízí rozlišení uhd (ultra high 
definition, 3840 × 2160 pixelů), 
přinášející mimořádně jemnou 

tESt 
FOtOvIdeO

Vynikající

rozteč pixelů 163 dPi. obrázky 
i text se vám zobrazí výjimečně 
ostře a zřetelně. Pokud se zastaví-
te v některé z prodejen, kde tyto 
monitory prodávají, nechte si ho 
předvést a uvidíte, že mám pravdu.

Krásný design
Poté, co otevřete transportní kra-
bici a monitor vytáhnete, můžete 
hned obdivovat jeho zajímavou 
konstrukci. Velmi pohodlně se 
nastavuje a opravdu nepotřebujete 
žádný návod. Pod tvrdým plastem 
stojanu se skrývá kvalitní ocelový 

kloub s masivní, rovněž ocelovou 
pružinou, umožňující rychlou ad-
justaci na pracovním stole. Jeho 
atraktivnímu vnějšímu vzhledu 
pomohla moderní konstrukce  
s milimetrovým, ultratenkým rá-
mečkem nahoře a po obou stra-
nách a s 5,8 mm širokou spodní 
ovládací lištou. Monitor se proto 
skvěle hodí i pro víceobrazovkové 
sestavy bez rušivých předělů. Je 
dodáván s jedinečným, prostorově 
úsporným a ergonomickým sto-
janem s výškovou nastavitelností 
až 178 mm a možností otáčení 

o 344 stupňů. Pro lepší uspořádání 
kabelů lze na zadní stranu moni-
toru upevnit přiložený kabelový 
kryt a držák. Navíc si ho může-
te pořídit ve dvou barvách, tedy  
v černém nebo bílém provedení  
s barevně sladěnými kabely. 

Zvuk je důležitý
Rád se zastavím i u nové konstruk-
ce reproduktorů. u dřívějších mo-
delů s tenkými rámečky vycházel 
zvuk vždy zezadu, z reprodukto-
rů na zadní straně monitoru, což 
bylo dané konstrukcí krytu. ten-

to nový model flexScan EV2785 
má sice také „tenkorámečkovou“ 
konstrukci, ale zvuk vychází z jeho 
přední strany, což japonští inžený-
ři vymysleli moc dobře. díky tomu 
je zvuk čistší, dá se jemněji regulo-
vat, je lépe směrovatelný a taková 
důležitá maličkost: neruší osoby 
sedící za monitorem. 

Jeden kabel na vše?
ano! Po jediném kabelu uSB typu 
c lze přenášet obrazové a zvuko-
vé signály společně s řídícími daty 
např. pro nastavování monitoru. 
Superrychlý datový tok mezi mo-
nitorem a připojenými přístroji 
může dosahovat až 5 Gb/s. Mo-
del flexScan EV2785 poskytuje 
kromě toho výkon až 60 W pro 
nabíjení notebooků či jiných za-
řízení připojených přes uSB typu 
c, čímž odpadá nutnost používat 
samostatné napájecí kabely. Vý-
borná čitelnost obrazu a snadné 
používání uSB typu c z něj tudíž 
dělá naprosto univerzální stroj pro 
jakékoli použití.

Nastavení i více 
monitorů najednou
Pomocí softwaru EiZo Screen in-
Style můžete přiřadit svým vybra-
ným aplikacím různé předvolby, 
měnit automaticky jas a bílý bod 

obrazu dle aktuálních světelných 
podmínek v průběhu dne. dle 
sdělení výrobce lze také nastavo-
vat základní obrazové parametry 
více monitorů najednou z jednoho 
libovolně zvoleného (např. změna 
jasu na jednom monitoru upraví 
automaticky odpovídajícím způ-
sobem jas také na těch ostatních 
v případě víceobrazovkového re-
žimu). další funkce slouží k pře-
pínání vstupů monitoru prostřed-
nictvím uživatelem zvolených 
kláves nahrazujících tlačítka na 
přední straně monitoru. Serverová 
aplikace Screen inStyle umožňu-
je administrátorovi ovládat na-
stavení všech monitorů EV2785 
centrálně. to je zvláště užitečné  
v provozech, v nichž je nutné zaji-
stit správné nastavení všech obra-
zovek včetně aktivace funkcí pro 
úsporu energie.

Závěrem
Monitor EiZo flexScan EV2785 
je u nás v prodeji už od ledna 
2018. První cena, kterou jsem za-
znamenal, byla 28 990 kč včetně 
dPh, což odpovídá jeho kvalitě  
a provedení. dle mého názoru je 
to monitor na stálé a mnohaleté 
používání. i po krátkém (týden-
ním) používání mohu s klidem  
v duši doporučit.  ■


