
Precizní řízení barev a softproof 
Monitory EIZO řady Color Edge i v rozlišení 4K jsou standardně vybaveny integrovaným kalibračním senzorem, kte-
rý ve spolupráci s kalibračním programem Eizo ColorNavigator zajistí plně automatickou kalibraci monitoru podle 
přednastavených parametrů, včetně zpětného přesného ověření kvality kalibrace a případně i přesnosti simulace 
tiskového barevného prostoru. 

4K monitory – „pastva“ pro oči
4K rozlišení přináší zcela jedinečnou kvalitu zobrazení pro TV obrazovky s úhlopříčkou nad 50", kde je předpokláda-
ná vzdálenost pozorovatele 2 metry a více. Díky vysokému rozlišení nedochází ke ztrátě detailů a obraz je brilantní 
a ostrý.

4K rozlišení u monitorů v úhlopříčkách 24"–30" způsobuje vytvoření efektu „retina“ displeje, kdy vysoká hustota 
obrazových bodů vede při zachování velikosti fontů a obrazových symbolů (ikonek) navržených pro ultravysoká 
rozlišení (4K a více) k výraznému zvýšení vyhlazení zaoblených a šikmých hran – podobně jako např. při tisku 
na laserové tiskárně. S podobným „efektem“ (=„retina“ displej) jsme se měli dosud možnost setkat jen na tabletech 
nebo chytrých telefonech.

4K monitory

Co přinášejí 4K monitory?
Dokonalá kvalita zobrazení
Monitory 4K nabízejí nejvyšší kvalitu zobrazení gra� ckých a typogra� ckých dat. Přínosy pro uživatele jsou 
u 4K monitorů hlavně v precizně vykreslených detailech a jemnosti zobrazení. Díky vysoké hustotě pixelů 
na malé ploše dochází k výraznému zvýšení vyhlazení zaoblených a šikmých hran fontů a obrazových 
symbolů. 
Náhled tiskových dat 1:1 v maximální kvalitě
Důsledkem vysokého rozlišení na ploše monitoru zobrazíme více obrazových informací. Na ploše monito-
ru jsme schopni zobrazit data velikosti strany A3 v poměru 1:1 v plné kvalitě a stejné velikosti jako � nální 
výtisk. 
Vícemonitorové řešení na jednom monitoru
Díky vysokému rozlišení lze na  monitoru vytvořit i dvou nebo čtyřobrazovkový režim a tím nahradit dva 
monitory jediným s lepší homogenitou obrazové plochy a shodnou barevností.
Široký gamut a automatizovatelná kalibrace
4K monitory mají barevný gamut blízký AdobeRGB barevnému prostoru, tím se jejich využití posouvá 
do oblasti profesionálního zpracování tiskových dat a digitální fotogra� e. S tím souvisí i jednoduchá, auto-
matizovatelná a uživatelsky přívětivá kalibrace, s využitím integrovaného kalibračního senzoru.

Díky velkému barevnému gamutu monitorů 4K, kte-
rý dosahuje až 99 % AdobeRGB, 100 % sRGB a 100 % 
tiskového barevného rozsahu ISOCoated v2, 
je možné monitor použít pro barevně přesný náhled 
vašich dat, který dokáže nahradit nátiskové řešení. 

Přesnost barevného náhledu ocení jak fotografové 
při zpracovávání svých fotogra� í, tak i gra� ci při 
zlomu a náhledu tiskových dat. Právě u 4K mo-
nitorů se výrazně projeví preciznost prokreslení, 
barevná věrnost a fyzicky stejná velikost náhledu 
na monitoru při srovnání s výtiskem A3.
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„Nové monitory EIZO ColorEdge 
s rozlišením 4K přinášejí barevně 
i velikostně 100 % náhled 
grafických dat.“ 
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De� nice 4K monitoru
Jen pro představu, 4K monitory mají cca 4× více obrazových bodů než Full HD monitory. Pro rozlišení 4K obrazo-
vek existují dvě de� nice, které vznikly pro různé oblasti použití. 

U současných 4K monitorů se setkáte s oběma typy 
obrazovek: 

4K Ultra HD (UHD) nebo 4K Quad Full HD (QFHD) 
má rozlišení 3840 × 2160 a vychází z de� nice ITU 
(lnternational Telecommunication Union). Byla 
navržena pro reprodukci videodat v TV přijímačích. 

4K DCI má o málo vyšší rozlišení v horizontálním 
směru 4096 × 2160, byla de� nována organizací DCI 
(Digital Cinema Initiatives) pro zpracování a kontro-
lu videodat určených pro � lmovou produkci v digi-
tálních kinech anebo na monitorech. 

1920

3840

4096

UHD 4K

Full HD

DCI 4K

1080

2160



Technické parametry 4K monitorů EIZO 
Typ CG248-4K CG318-4K EV3237-4K

Úhlopříčka 23,8" / 60 cm 31,1" / 79 cm 31,5" / 80 cm

Nativní rozlišení 3840 × 2160 bodů/185 ppi/4K UHD 4096 × 2160 bodů/149 ppi/DCI-4K 3840 × 2160 bodů/140 ppi/4K UHD

Poměr stran 16:9 17:9 16:9

Barevný rozsah 
(gamut)

AdobeRGB: 99 %,  ISO Coated V2: 100 %, sRGB: 100 %, 
Rec709: 100 %, Rec2020: 80 %, DCI-P3: 93 %

AdobeRGB: >99 %, ISO Coated V2: >99 %, sRGB: 100 %, 
Rec709: 100 %, Rec2020: 80 %, DCI-P3: 98 %

sRGB: 98 %

Technologie panelu IPS IPS IPS

Vstupní konektory/ 
obnovovací frekvence

2 × Display Port V1.2 / 60, 50, 30, 25 a 24 Hz     
2 × HDMI 1.4 / 30, 25 a 24 Hz

2 × Display Port V1.2 / 60, 50, 30, 25 a 24 Hz     
2 × HDMI 1.4 / 30, 25 a 24 Hz

Display Port 1.2 (HBR2), HDMI 1.4, DVI 
dual link (TMDS)

Kalibrační program ColorNavigator 6.4.10/ColorNavigator NX ColorNavigator 6.4.10/ColorNavigator NX Ne

Integrovaný kalibrační 
senzor Ano – podpora plně automatické kalibrace Ano – podpora plně automatické kalibrace Ne

Počet zobrazitelných 
barev 1 miliarda (10 bitů) přes Display Port a HDMI 1 miliarda (10 bitů) přes Display Port a HDMI 16,7 milionu

DUE technologie Ano Ano Ne

Operační systémy pro 4K monitory 
V počítači musí být nainstalován operační systém podporující zobrazování svých systémových fontů a obrazo-
vých symbolů (ikonek) na monitorech s ultra vysokým rozlišením. Tyto požadavky bez problémů splňují aktuální 
verze operačních systémů pro obě hlavní platformy.

Microsoft OS
Windows 8.1 / Windows 10 – umožňují pracovat na 4K monito-
rech v nejvyšší možné kvalitě, a to díky možnosti zvětšování až 
do 200 %, a obrazové symboly (ikonky) jsou navrženy pro obra-
zovou hustotu pixelů 135 dpi (dříve to bylo typicky 96 dpi).

Apple OS
Mac OS X Maverick/Yosemite – i tyto operační systémy jsou 
navrženy pro práci s 4K monitory, umožňují automatické zvět-
šení fontů a obrazových symbolů (ikonek) dle identi� kovaného 
rozlišení monitoru (s podporou monitorů s ultra vysokým 
rozlišením).

K jakému PC lze 4K monitory připojit?
Pro maximální využití kvality 4K monitoru v nativním režimu je nutné splnit určité podmínky z hlediska hardware 
počítače a také správného software. Vzhledem k množství obrazových bodů na monitoru 4K, kde je 4 × více ob-
razových bodů než na monitoru s Full HD, je nutné použít výkonnou gra� ckou kartu doplněnou kvalitní sestavou 
celého počítače.

EIZO Corporation 
je v České republice a na Slovensku zastoupena 
společností EIZO Europe GmbH o. s.

Sídlo a provozovna společnosti:
EIZO Europe GmbH organizační složka 
Meteor Centre O�  ce Park „B“
Sokolovská 100/94 
CZ - 186 00 Praha 8
DIČ: CZ24224880
telefon: +420 222 319 714
mobile: +420 607 509 464 

Aplikace pro použití na 4K monitorech
Pro plné využití všech výhod monitorů s 4K rozlišením je potřeba, aby všechny aplikace podporovaly vysoké rozliše-
ní 4K monitorů. V opačném případě se může stát, že ne všechny zobrazované informace budou čitelné. V takovém 
případě vám pak může pomoci režim Picture by Picture, který používá nižší rozlišení na polovině obrazovky.

Gra� cká karta musí být vybavena konektory 
pro přenos digitálního video signálu přes 
následující rozhraní: 

Displayport verze 1.2 podporuje obrazové 
frekvence nad 30 Hz, 59 Hz a 60 Hz, a dokáže 
tak využít kvality monitoru naplno. 

HDMI verze 2.0 také podporuje frekvence 
obrazu 30 Hz, 59 Hz a 60 Hz.

HDMI verze 1.4. Pokud se spokojíte s frek-
vencí obrazu 24 Hz, 29 Hz nebo 30 Hz, 
je možné použít i tento způsob připojení.

Adobe Creative Cloud. Nejnovější verze gra� ckých aplikací spo-
lečnosti Adobe jsou plně připraveny pro práci s 4K monitory a jejich 
vykreslení jemných čar, malých písem a fotogra� í vás určitě nadchne.

Microsoft O�  ce 2013 umí využít všech výhod 4K monitorů. U těchto 
aplikací budete překvapeni, kolik informací se může vejít na obra-
zovku monitoru. To oceníte hlavně u rozsáhlých tabulek v Microsoft 
Excelu.

CAD aplikace. Nejnovější verze mnohých CAD aplikací jsou také 
připraveny na práci s monitory 4K. Ověřte si, zda právě vaše aplikace 
již 4K monitory podporuje.

www.eizo.cz
www.alza.cz
www.dtpobchod.cz

Picture by Picture
Monitory 4K umožňují zobrazit více obrazů na jednom monitoru. Díky veliké úhlopříčce a vysokému rozlišení je 
možné využít jeden monitor na zobrazení dvou až čtyř obrazů z různých zdrojů signálů.

Široká nabídka obrazových vstupů, jimiž jsou tyto 
monitory vybaveny, umožní připojit až čtyři zdroje 
signálu a ty současně zobrazit na rozdělené obra-
zovce. 

Picture by Picture
30" monitor s 4K rozlišením, v módu Picture by Pictu-
re, dokáže nahradit dvoumonitorové řešení, navíc 
se stejnou barevností a kvalitou náhledu na obou 
„monitorech“. Samozřejmě že v tomto případě již 
jednotlivé monitory mají nižší rozlišení než 4K. 

Picture in Picture
Další možností je zobrazení Picture in Picture, kdy 
jeden signál je zobrazený na celé obrazovce a druhý 
v menším okně zobrazeným v různých částech obra-
zovky.




