
EIZO FlexScan EV2730Q
Speciální čtvercový monitor, aneb nadstandardní rozlišení i poměr stran.

recenze

222211 49

současné době začíná sílit

popularita 3K a 4K zobrazovačů,

které již vyžadují poněkud

nadstandardní přístup co se týče

rozlišení i užívání. Poměr stran

obrazu 16:9 nebo 16:10 již nemusí

být standardem a rozhraní DVI už je

dokonce nedostačující vzhledem

k požadovanému datovému toku.

Není tedy divu, že se na trhu

objevují naprosto nestandardní

poměry stran (například ultraširoké

2560 na 1080) nebo třeba čtvercové

(poměr stran 1:1), jak je tomu

v případě zobrazovače EIZO

EV2730Q. Rozhodli jsme pro vás toto

nadstandardní LCD otestovat.

Parametry
Samotný zobrazovač má poměr

stran 1:1 a rozlišení 1920 x 1920

pixelů. Jako vstup je možné použít

DVI-D (Dual Link) nebo DisplayPort.

Důvod je prostý, datový tok nutný

pro přenos plného signálu prakticky

přesahuje Single-Link specifikaci a je

třeba kvalitativně podobného

spojení jako pro aktivní 3D

zobrazení. Použití tohoto spojení

jasně napovídá, že pro správné používání tohoto zobrazovače

je třeba mít i vhodnou grafickou kartu. Pro tento účel

maximálně doporučujeme AMD FireGL nebo lépe nVidia

Quadro, které jsou vybaveny DisplayPort výstupy a podporují

i nestandardní rozlišení uvedeného typu.

Povrch LED podsvíceného displeje IPS je matný s potlačením

parazitních odlesků, úhlopříčka odpovídá 26,5“ (475,7 x

475,7 mm viditelná plocha, 67 cm úhlopříčka). Pozorovací úhel

je 178 stupňů v obou směrech, kontrast 1000:1, jas 300 cd/m3.

Odezva displeje je 5 ms v šedé a to za pomoci funkce

OverDrive (zvýrazněné buzení podsvícení pro video a rychlé

pohyby). Standardní je vybavení monitoru senzorem okolního

světla, který dorovnává jas dle aktuálního okolí, čímž šetří oči

uživateli. K dispozici je však i několik speciálních ekonomických

režimů jako EcoView-Sence (detekce uživatele před

obrazovkou, vypíná nebo zapíná obraz) nebo Eco-Timer, který

je schopen po daném čase úplně monitor vypnout.

Standardem EIZO monitorů je možnost nastavení úrovní bílé

a řízení kontrastu. Monitor obsahuje USB rozbočovač

a nenápadné reproduktory, variantně lze připojit i sluchátka.

Dlouhý stojan umožňuje monitorem natáčet nahoru o cca 45

stupňů, ale dolů pouze do kolmosti a nepatrného sklonu okolo

5 stupňů.

Praxe
Zobrazovač je určen zjevně pro profesionální účely a je třeba si

na něj zvykat. Ten, kdo si dokáže uspořádat ergonomii své

pracovní plochy počítače do čtvercového tvaru, jistě plně

využije vysokého rozlišení zobrazovače naplno. Rozlišení 1920

× 1920 lze přepnout dokonce do dalších standardnějších

režimů (1920 × 1200, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768,

800 × 600, 720 × 400, 640 × 480) a to buď 1:1, nebo zvětšené

přes celou obrazovku. Ten, kdo používal dříve dva monitory

nad sebou nebo vedle sebe, si na nové uspořádání může rychle

V zvyknout. Profesionálové

v oblasti CAD ocení v řadě

situací právě vyšší počet pixelů

vertikálně. Pro náš účel se

monitor osvědčil při zobrazování

a práci s tzv. dome-master

formátem (standardně 2048 x

2048 pixelů a více) pro

planetária, který má čtvercový

poměr stran. Zajímavé bylo

zkoušet monitor jako druhý ke

standardnímu monitoru pro

modelářské aplikace. Intuitivní

dělení plochy na čtverce bylo

překvapivě přijatelné. Věříme, že

i letečtí dispečeři budou

nadšeni. Poměr stran 1:1 bude

možná konvenovat i speciálním

instalacím v muzeích. Podobně

nestandardní poměry jsou

vyžadovány například i pro

lékařské účely. Poskytované

rozlišení je prakticky

dvojnásobek Full HD. Cenově se

jedná o zajímavý produkt

a nejspíš si najde uplatnění pro

speciální průmyslové aplikace

jako druhý monitor pracovních

stanic.
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