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barevný gamut (wide) odpoví-
dající standardu Adobe RGB 
(1998) s poměrem stran 16 : 9. 
Kontrastní poměr činí 1000 : 1 
a maximální jas dosahuje hod-
noty 400 cd/m2. Obojí tedy má 
značnou rezervu, v praxi si vět-
šinou zcela bohatě vystačíme 
s hodnotami polovičními. Díky 
technologii 16-bit zpracování 
(Look-Up-Table / LUT) monitor 
dosahuje velice přesného podá-
ní barev a barevnou hloubkou 
bez rušivých artefaktů. Pozo-
rovací úhel je 178 ° a barev-
né odstíny i kontrasty jsou 
v celém zorném poli stabilní. 
Technologie True Black zajistí 
vynikající kontrastní poměr 
a velkou hloubku obrazu.

Provedení a možnosti
EIZO CS2730 disponuje ten-
kým rámečkem, který je 
po celém obvodu panelu stejně 
široký. Vypadá to dobře a nic 
vás při práci neruší. Ve srov-
nání s předchozími modely 
je v průměru o cca 46 % užší. 
I hloubka panelu je o celých 
30 % menší. Potěší elektrosta-
tická dotyková ovládací tla-
čítka, integrovaná do pravé 
spodní části panelu. To pova-
žuji za velký posun, neboť není 
problém pohodlně a rychle 
ovládat nastavení, i když pra-
cujete při slabém světle. Ovlá-
dání je navíc vybaveno svě-

ARCHOVÝ INKOUSTOVÝ TISK B2:

AccurioJet KM-1 se zabydluje v tiskárnách
Celosvětově je dodáno již 20 strojů, v Evropě nyní probíhá 3. instalace u polské tiskárny Chroma druk.  
První dva stroje byly dodány do německých tiskáren Print Logistic Services a Rehms Druck.

EIZO COLOREDGE CS2730: 

Skvělá volba pro fotografy
Současné fotoaparáty disponují vysokým rozlišením, skvělou barevnou reprodukcí a množstvím nadstandardních 
funkcí. To však klade též zvýšené nároky na zobrazovací a reprodukční systémy – monitory a tiskárny.

Fotograf, který to myslí oprav-
du vážně, si dříve či později 
položí otázku: „Mám opravdu 
dostačující monitor?“ Kvalitní 
monitor by měl mít perfektní 

podání barev, dobré pozorovací 
úhly, jas i kontrast. Měl by být 
barevně stálý a vhodný i pro 
mnohahodinovou nepřetržitou 
práci. Vyzkoušel jsem monitor 

EIZO CS2730, který je v mno-
ha ohledech zcela optimálním 
řešením. Podle čeho tak sou-
dím? 

Velikost a rozlišení
Předně nabízí vynikající úhlo-
příčku i rozlišení. Výkonný 
model EIZO CS2730 s úhlopříč-
kou 27 palců (68,6 cm) je prostě 
tak akorát. Menší panely nemu-
sí být tolik detailní, ty větší 
jsou zase náročnější na prostor 
i další příslušenství (například 
velký grafický tablet). EIZO 
CS2730 nabídne rozlišení 2K 
(WQHD: 2560 × 1440 bodů), což 
je skvělý kompromis – větší než 
full HD, menší než 4K, které pro 
fotografii není nezbytně nutné. 
V praxi to znamená až o 60 % 
více obrazových informací než 
běžné 24palcové full HD panely. 
Zásadní význam pro vysokou 
obrazovou kvalitu má použitá 
elektronika a zpracování sig-
nálu. Zde vyniká CS2730 svým 
mikroprocesorem, vyvinutým 
speciálně pro dokonalou repro-
dukci barev a přesnou kalibraci.

Gamut a technologie
EIZO CS2730 je osazen pane-
lem IPS, což by měl být dnes 
již naprostý standard. Dob-
ré pozorovací úhly, stabil-
ní barevné podání, nezávis-
lé na natočení panelu. Navíc 
zde je k dispozici rozšířený 

Pokud hledáte kvalitní monitor pro 
fotografii, s EIZO CS2730 nešlápne-
te vedle. Rozšířený barevný gamut 
(wide), jemné přechody, intuitivní 
ovládání i pěkný design. Poměr ceny 
a výkonu je skvělý. 

telnou nápovědou. Výborný je 
též flexibilní stojan FlexStand, 
díky němuž panel snadno oto-
číte, naklopíte anebo přetočíte 
až o 90 °.

Prostě zapojit a jít
EIZO CS2730 je vybaven všemi 
běžně používanými sloty:  
DVI-D, HDMI, DisplayPort, 
USB 3.0 s dvojicí konektorů pro 
upstream a třemi pro down-
stream. Součástí monitoru 
je kalibrační software EIZO 
ColorNavigator umožňující 
pohodlnou integraci do větších 
systémů správy barev. Barev-
né režimy zahrnující Adobe 
RGB, sRGB a uživatelské módy. 
Rozšířený barevný prostor 
reprodukující 99 % Adobe RGB 
(1998) oceníte zejména při prá-
ci s nekomprimovanými obra-
zovými daty – typicky s foto-
grafiemi ve formátu RAW nebo 
TIFF. Ale také s černobílou 
fotografií a jemnými tonálními 
přechody.↑ EIZO CS2730 v pozici „na výšku“ vs. 10" notebook.

S oučasná tisková kvalita a spolehlivost 
produkčních archových inkoustových 
tiskových strojů dosahuje takové úrov-

ně, že tiskárny začínají rozšiřovat své tiskové 
kapacity i o digitální inkoustová tisková  
zařízení.

AccurioJet KM-1
Produkční inkoustový tiskový stroj Konica 
Minolta AccurioJet KM-1 s maximálním for-

mátem formátem 585 × 750 mm (B2+) je jedním 
z takových tiskových zařízení. Na trhu archo-
vých inkoustových strojů má výjimečné posta-
vení. Jako jediný využívá společností Konica 
Minolta patentovanou UV technologii s fixa-
cí UV LED světlem. Tento typ tisku umožňu-
je dokonalou registraci barev, stabilitu obra-
zu a potisk různorodých médií. Oboustranně 
potištěné archy jsou ihned po tisku zcela suché 
a vhodné k okamžitému finálnímu zpracování 
na dokončovacích zařízeních. Díky UV inkous-
tům je možný bezproblémový tisk na stan-
dardní ofsetová média, strukturované papíry 
a plastové materiály bez použití primeru. Stroj 
je vybaven obracením archu a podáváním papí-
ru shodným s konstrukcí ofsetového tiskového 
stroje a je díky tomu schopen potiskovat široké 

spektrum gramáží. Při jednostranném tisku  
je doporučovaná tloušťka média v rozmezí  
0,06–0,6 mm, při oboustranném tisku pak  
v rozmezí 0,06–0,45 mm. 

UV inkoustové tiskové hlavy Konica Minol-
ta tisknou v rozlišení 1 200 × 1 200 dpi v reži-
mu CMYK. Při jednostranném tisku dosahu-
je tiskový stroj výkonu 3 000 archů B2/hodinu 
a v režimu oboustranného tisku pak výkonu 
1 500 archů B2/hodinu. Při tisku jsou používá-
ny celkem tři kvalitativní tiskové módy. Max. 
formát potiskovaného média je 585 × 750 mm 
a potisknutelná plocha je maximálně 
575 × 735 mm. Výška stohu na vstupu může  
být až 900 mm a na výstupu 630 mm.

Tiskový stroj je vhodný pro realizaci tisko-
vých zakázek, jako jsou direkt maily, plastové 
karty, plakáty, obaly, vizitky, letáky, knihy, mar-
ketingové tiskoviny, katalogy a časopisy. 

Rehms Druck GmbH
Jedna z instalací produkčního archového stroje 
AccurioJet KM-1 v Evropě je v německé komerč-
ní tiskárně Rehms Druck sídlící v Borkenu 
ve Vestfálsku, v severozápadním Německu. Tis-
kárna provozuje tři ofsetové archové troje a šest 
digitálních archových strojů na bázi suchého 
toneru. Zaměstnává celkem 110 zaměstnanců 
v třísměnném provozu a zpracovává ročně oko-
lo 10–12 000 tiskových zakázek. Firma vykazuje 
roční obrat přibližně 481 mil. Kč.

Nejdřív byla společnost Rehms Druck pouze 
tiskárnou knih. Později začala pracovat s varia-
bilními daty a tisknout direkt maily. S postup-
nou znalostí zpracování tiskových zakázek 
digitálním tiskem a zvládnutí práce s digitální-
mi daty přicházely od zákazníků stále náročněj-
ší požadavky na zvýšení kvality tisku, složitěj-
ší zakázky s variabilními daty, výrobu nejenom 
papírových polygrafických produktů a přede-
vším zkrácení výrobních lhůt zakázek.  

Společnost Rehms Druck reagovala na tyto 
potřeby a na veletrhu drupa 2016 vyzvala 
výrobce a dodavatele digitálních tiskových  
strojů, společnost Konica Minolta, k podání 
nabídky na dodávku jendoho inkoustového tis-
kového zařízení, na kterém bude schopna pro-
dukovat tiskové archy jak pro obaly, tak pro 
komerční tiskové zakázky. 

Tiskové zařízení AccurioJet KM-1 splnilo 
tyto požadavky, a proto Rehms Druck zvolila 
pro svou první investici v inkoustovém tisko-
vém stroji právě tento stroj. Tiskárna pova-
žuje za největší přidanou hodnotu tiskového 
stroje širokou variaci potiskovaných médií, 
hlavně plastů a speciálních substrátů, které 
nemohly potiskovat na tonerových digitálních 

zařízeních. Alexander Brand, asistent ředitele 
v Rehms Druck, řekl: „Ihned po instalaci Accu-
rioJet KM-1 jsem si nechal vyrobit své vizitky 
na plast. Když teď mluvím s klientem, hodně 
o této aplikaci diskutujeme, objevujeme nové 
obchodní možnosti a aplikace. Velká variace 
tiskových aplikací je pro mne největší výhodou 
inkoustového tiskového stroje.“ 

Tiskový stroj v Rehms Druck rozšiřuje mož-
nosti v nabídce produktů i služeb. Díky jed-
né inkoustové technologii dokáže zpracovávat 
direkt maily, obaly ze skládačkových kartonů, 
časopisy, katalogy nebo fotokalendáře na běžná, 
v ofsetových tiskárnách zpracovávaná média.

man 

AccurioJet KM-1 potis-
kuje natírané i nenatíra-
né ofsetové papíry, pa-
píry pro tonerový tisk, 
grafické papíry, plasty, 
substráty s texturou, 
a to vždy bez primeru. 

↑ Ukázky výtisků vytištěných na AccurioJet KM-1: obal, plakáty, časopis a direkt mailové karty.

Jediné, co bych zde vytkl, 
je absence stínítka obrazovky 
a také kalibrační sondy. Na dru-
hé straně, v dané cenové hladi-
ně se není čemu divit (obojí je 
standardně dodáváno k vyš-
šímu modellu CG2730). EIZO 
CS2730 nabídne velký barevný 
gamut, jemné přechody a intui-
tivní ovládání. Současně též 
minimalistický, funkční design. 
Jde o univerzální řešení, které 
najde skvělé uplatnění zejmé-
na v řadách náročnějších foto-
grafů a grafiků. Navíc, všech-
ny EIZO monitory jsou ještě 
v továrně podrobeny přísným 
testům a pečlivému měření 
včetně kalibrace. Dobrým argu-
mentem bude určitě také fakt, 
že výrobce dodává své panely 
standardně s 5letou zárukou. 
EIZO Color Edge CS2730 pořídí-
te za cca 21 000 Kč bez DPH, což 
je – vzhledem k možnostem – 
cena velice pěkná.

mha


