
fenoménu 4K/UHD jsme již na stránkách PiXELu psali

mnohokrát. Tento nastupující trend je pozorovatelný

zejména ve spotřební sféře, profesionálové se na něj připravují

již dlouho, ale výrobci stále váhali a dostupnost základních

zobrazovačů byla prakticky nulová. Například jeden z prvních

4K monitorů na světě od japonských Astro Design stál ve své

době přes milión korun. Nově začínají být 4K/UHD

zobrazovače dostupné a tak není divu, že i špičkový výrobce

zobrazovačů EIZO na tento trend zareagoval a uvedl na trh svůj

první 4K UHD monitor EV3237, který je i přes své výjimečné

parametry překvapivě cenově dostupný.

EIZO 4K UHD
Než se blíže podíváme na EV3237, je třeba ihned osvětlit, že

pod pojmem „4K“ se většinou rozumí tzv. UHD rozlišení, které

odpovídá 4x HDTV, tj. 2x 1920 x 2x 1080 neboli 3840 x 2160

pixelů. Aby to EIZO vysvětlilo, uvádí v názvech poněkud

zmatečně informaci, že monitory FlexScan EV jsou 4K UHD,

nicméně díky tomu je to alespoň jasnější.

To, co je důležité zdůraznit, je skutečnost, že pro monitor

s UHD rozlišením už je třeba mít skutečně dobrou grafickou

kartu a procesor. Fill rate zobrazení se totiž prakticky

EIZO FlexScan EV3237
Profesionální 4K UHD LCD monitor od firmy EIZO.
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zečtyřnásobí, tj. grafická karta musí i na

základní operace s celou obrazovkou vynaložit

4x více výkonu než u „standardního“ HDTV

zobrazení. Pokud 1080p znamenalo 2.07 Mpix,

pro UHD je to 8.29 Mpix a to už se nejedna

grafická karta doslova „zapotí“. Snaha většiny

aplikací bude snížit rozlišení a vyvolat

celoobrazovkový režim, ale to není vždy ku

prospěchu věci. Některé aplikace neumí na

UHD zatím reagovat vůbec, překvapivě

i aplikace od Adobe se spouští s téměř

nečitelnými písmenky. Pro každou aplikaci se

tak musí znovu nastavovat parametry

zobrazení fontů, které není vždy snadné nalézt.

V lepším případě umí aplikace nastavovat

příslušné DPI a uzpůsobovat své uživatelské

rozhraní, to však stále není standardem ani

u 3D aplikací. Doporučujeme proto předem si

ověřit kompatibilitu vašich oblíbených aplikací

s 4K/UHD a případně zažádat o upgrade.

To, co každému uživateli UHD jistě hned

učaruje, je práce s běžnými věcmi jako je

hledání obrázků na internetu, kdy vyhledávač

nabízí náhledy obrázků a videí v nebývalém

množství. Dále je tu samozřejmě prohlížení

fotografií - UHD v rozměru 32 a méně palců

znamená rozlišení 140 a více DPI, fotografie

pak odpovídají zvyklostem z „retina displejů“

tabletů. I pro kancelářské aplikace se ukazuje

být tabulka v UHD rozlišení impozantním

pokrokem (lze zobrazovat 4x více buněk

a mnohokrát větší přehledy včetně takových

věcí jako je Gantův graf nebo multigraph).

Každý, kdo je nucen pravidelně číst množství

PDF dokumentace či jiných dokumentů, je

velmi příjemně překvapen, že PDF A4

dokumentů lze bez nutnosti zvětšování číst ve

formátu „dvě stránky na obrazovce“.

Dvojstrana PDF je jednoduše čitelná, i pokud

je psána drobnějším písmem.

Pro 3D aplikace typu Blender, 3ds Max,

Maya či obecně CAD je standardem

čtyřpohledové zobrazení (Front, Top, Left,

Perspective), které díky UHD najednou získává

netušené detaily. Řada CAD aplikací ale stále

na UHD kompatibilitu teprve čeká. Praxe

ukázala, že pomocné čáry jsou často šíře „1

px“ a tak se při 100 DPI skoro ztrácejí. Věc řeší

individuální zobrazení pro příslušnou velikost

a rozlišení UHD zobrazovače, ale hledání těch

správných nastavení nebývá snadné.

Další důležitou poznámkou k UHD je způsob

připojení k monitoru. Bohužel nelze počítat se

Single-Link DVI nebo jen s HDMI. Je třeba mít

ideálně DisplayPort, v horším případě Dual-

Link DVI. Pro HDMI a DVI je frekvence při UHD

maximálně 30 Hz, při použití DisplayPortu není

problém 60 Hz. Nelze podceňovat kvalitu

kabelu a jeho délku. Pro připojení UHD

rozlišení jednoznačně doporučujeme

DisplayPort, který má dostatečný datový tok

a možnosti vzájemné komunikace se

EIZO FlexScan EV3237

cena 40.490 Kč (bez DPH)

výrobce EIZO
www.eizo.com

zapůjčil EIZO Europe GmbH
www.eizo.cz



recenze

zobrazovačem. Je třeba volit grafické karty typu

NVIDIA Quadro K2000 a lepší s pamětí alespoň

2 GB a zmiňovaným DisplayPortem.

Parametry monitoru
EIZO EV3237 je 31.5“ (799 mm úhlopříčka)

LCD zobrazovač s rozlišením 3840 x 2160, což

odpovídá 140 DPI, tedy velmi blízko

náhledovému tisku. Panel je typu IPS

a používá LED podsvícení. Pro EIZO je

standardní, že interní processing barev

probíhá 30bitově (tj. 10 bitů na kanál),

zobrazení je ale v tomto případě 24-bit (8 bitů

na kanál), řízeno příslušným nastavením LUT.

Kontrastní poměr je 1000:1 při odezvě 5 ms

(Gray-to-Gray) a svítivosti 300 cd/m2.

Displej je určen pro profesionální denní

nasazení, proto na něj EIZO mj. poskytuje

pětiletou záruku. Ergonomie zobrazovače je

standardně na vysoké úrovni. Jeho

minimalistický, elegantní design se soustředí

na co největší kvalitu vnímání obrazu. LCD má

antireflexní vrstvu pro rozptýlení parazitních

bodových zdrojů a pozorovací úhel 178 stupňů

ve vertikálním i horizontálním směru. Tlačítka

pro ovládání jsou minimalistická, umístěná

nenápadně na dolní straně rámu monitoru.

Celková velikost obrazovky i s rámečkem je 731

x 394 mm (plocha LCD je 696.9 x 392 mm)

a elegantní „noha“ stojánku umí zvednout

monitor do výšky alespoň 142 mm. Pro ty, kdo

mají na stole dva monitory, není zmíněný

rozměr problém, ale je to na hraně běžné

velikosti pracovního stolu a s jistou investicí do

místa „navíc“ je třeba počítat, výhody za to

však stojí. Mimo jiné fakt, že za určitých

okolností umí UHD zobrazovač nahradit

dvoumonitorový režim, ale nepředbíhejme.

Stojan monitoru dokáže zobrazovač naklonit

dopředu o 35 a dozadu o 15 stupňů. Za

pozornost též stojí provozní spotřeba, která

činí při zapnuté a optimalizované automatické

regulaci jasu pouhých 30 W!

PbyP, PinP, USB 3.0 a další
Vedle „standardních“ parametrů UHD

zobrazení přichází EIZO u EV3237 s něčím

novým. Jako vstupy nabízí HDMI, DVI a dvojici

DisplayPortů. Monitor lze pak přepnout do tzv.

Picture-by-Picture (PbyP) režimu, kdy je obraz

dělen na dva až čtyři podobrazy (prakticky se

jedná o kvadrátor), které používají kombinací

všech uvedených vstupů. Jeden monitor tak lze

použít jako dva až čtyři samostatné monitory.

Jednoduše místo dvoumonitorového režimu

přejdete na dual-monitor režim

se dvěma nezávislými

obrazovými plochami naráz.

Pro řadu aplikací je to velmi

výhodný systém. Layouty jsou

Side-by-Side, Under-Over

a kombinace (pro tři vstupy).

Podobně je k dispozici

i standardní Picture-in-Picture

(PinP), kdy jeden vstup je přes

celou obrazovku a jiný zvolený

slouží jako podokno

(umístitelné do různých částí

obrazu).

EIZO adaptovalo i standardní

USB konektory a příslušný USB

HUB je ve verzi 3.0. Na vstupu

je USB 3.0 uplink a na výstupu

3x USB 3.0 konektory včetně

dobíjecí možnosti přes USB.

Monitor je vybaven i malými

reproduktory o výkonu 2x 1 W

se vstupem na 3.5mm stereo

jack a výstupem na sluchátka.

Nebylo by to EIZO, aby k dispozici nebylo

několik barevných presetů. EV3237 má pět

presetů: dva uživatelské, sRGB, Movie a Paper.

Zobrazovač má detektor okolního světa

a adaptuje automaticky intenzitu podsvícení,

což je velmi příjemná funkce při celodenní

práci. Režim Paper pro čtení bílých předloh

(nejčastěji v PDF) je opravdu příjemný na oči.

Závěr
Jakmile si správně nastavíte své oblíbené

aplikace na UHD rozlišení, pak si na EIZO

EV3237 velice rychle zvyknete a pochopíte, že

představuje budoucnost, bez které se těžko

obejdete. Displej se osvědčil jak pro běžnou

práci, tak pro 3D modelování a zpracování

fotografií. Kvalitní grafická karta se ukázala být

nutností. Pořídit si UHD monitor o úhlopříčce

menší než 31.5“ je určitě nerozum vzhledem

k čitelnosti písma aj., je však třeba více

prostoru. Potenciálně lze pomocí EV3237

nahradit dvoumonitorový režim, což je další

plus podpořené rozumnou cenou tohoto

zobrazovače. Je ale možné, že i tak bude, pro

dosažení úplné dokonalosti, zanedlouho třeba

najít na stole prostor pro dva takové monitory.
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