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Zvolte si správný monitor pro vaši práci
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3. Rozdělení monitorů  
 podle použití 
4. Profesionál v oblastech  
 foto, grafiky a videa
5. 4K monitory EIZO  
 ta pravá „pastva“ pro oči
7. Softwarová podpora  
 monitorů EIZO
8. Tabulky srovnání  
 technických parametrů

S monitory EIZO je svět barevnější.

Společnost EIZO je dlouhodobě dominantním vý-

robcem a prodejcem kvalitních grafických moni-

torů. Její monitory jsou vybaveny nejkvalitnějšími 

IPS panely a technologiemi, které zjednodušují 

a zpřesňují barevnou kalibraci a následnou přes-

nou vizualizaci grafických dat. Pomáhají tak zefek-

tivnit, zrychlit a zpřesnit návrh a výrobu finálního 

grafického produktu. To, co výrazně odlišuje mo-

nitory EIZO od konkurenčních monitorů, je pro-

gramové vybavení, které zjednodušuje a zpřístup-

ňuje kalibraci všem, bez nutnosti detailní znalosti 

problematiky. Díky kalibračnímu programu Color-

Navigator a vestavěnému kalibračnímu senzoru 

u většiny hardwarově kalibrovatelných monitorů je 

hračkou uvést tyto monitory do stavu, kdy splňují 

přísné parametry pro validovaný (ověřený) náhled 

tiskových dat podle normy, stejně tak jednoduše 

dokážete na tom samém monitoru zobrazit foto-

grafie ve standardech sRGB nebo Adobe RGB. 

Mějte jistotu finální barevné realizace 
již při jejím grafickém návrhu.
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Monitory řady CS jsou určeny pro domácí uživa-

tele, fotografy, grafiky ve výrobních závodech 

a marketingových odděleních, ale lze je použít 

i pro přípravu a tvorbu videosekvencí a animací. 

Všichni výše zmiňovaní kladou důraz na barev-

ně věrné podání svých monitorů, protože bez 

přesného barevného podání je jejich práce velmi 

často neefektivní. Právě pro tuto skupinu uživatelů 

jsou určeny modely řady CS s širokým barevným 

gamutem, jenž dokáže pokrýt až 99 % fotografic-

kého standardu AdobeRGB (1998) a 100% sRGB 

IEC61966-2.1. Je vybaven špičkovou IPS obrazov-

kou opatřenou speciální antireflexní vrstvou, která 

prakticky eliminuje třpyt při reprodukci velkých 

jednolitých barevných ploch. K tomu jsou monito-

ry CS ještě vybaveny elektronickými obvody DUE 

(Digital Uniformity Equalizer) pro zajištění perfekt-

ní homogenity obrazu. Díky těmto vlastnostem 

se barevné podání dat nemění ani při pozorování 

monitoru z různých úhlů pohledu. Připojit tyto 

monitory lze pomocí rozhraní DisplayPort, 

 DVI-D a HDMI. Monitory jsou vybaveny USB 

rozbočovačem, takže připojení fotoaparátu nebo 

videokamery pomocí USB rozhraní je mnohem 

pohodlnější.

Doporučení
Moderní a úsporné monitory EIZO řady CS, s ši-

rokým barevným gamutem, jsou určené pro 

všechny, kteří kladou důraz na přesné zobrazení 

barevnosti fotografií, kreativních návrhů nebo 

videa. Široký gamut jistě ocení fotografové při 

zpracování svých RAW fotografií, stejně jako 

grafici a marketéři při odsouhlasování výsledné 

barevnosti tiskoviny. Při populárním srovnání 

cena/výkon vychází tyto monitory velmi dobře. 

Navíc je k nim zdarma dodáván profesionální ka-

librační software – ColorNavigator, který se spolu 

s externí kalibrační sondou postará o precizní ba-

revné podání barev, na které se můžete opravdu 

spolehnout.

Hobby fotograf a marketingová oddělení

Monitory EIZO CS2420/CS2730 jsou ideálními monitory pro začínající a středně pokročilé fotografy a grafiky. Zajistí jim barevně věrný 

náhled jejich fotografií a grafiky bez potřeby podrobných znalostí o správě barev.

EIZO CS2420 a CS2730
24" monitor EIZO CS2420 
rozlišení 1 920 × 1 200 
27" monitor EIZO CS2730 
rozlišení 2 560 × 1 440  
 
• IPS panel s DUE technologií
• Wide Gamut (99 % Adobe RGB)
• 1D-LUT, 16-bit
• vstupní konektory: 
 10-bit DisplayPort, DVI-D a HDMI
• kalibrace pomocí programu Color 
 Navigator 6.x s využitím externí  
 sondy
• Quick Color Match, pro vizuální   
 sladění barevnosti monitoru a tisků  
 na podporovaných tiskárnách
• záruka 5 let nebo 30 000 hodin 
 provozu

EIZO CG2420/CG2730
24" monitor EIZO CG2420 
rozlišení 1 920 × 1 200  
27" monitor EIZO CG2730 
rozlišení 2 560 × 1 440

• IPS panel s DUE technologií
• Wide Gamut (100 % sRGB a 99 %  
 Adobe RGB, 100 % FOGRA39 a 51)
• 1D-LUT, 16-bit
• vstupní konektory: 
 10-bit DisplayPort, DVI-D a HDMI
• přímé připojení fotoaparátu nebo 
 videokamery pomocí HDMI, bez 
 nutnosti spuštění PC
• kalibrační software ColorNavigator 
  6.x nebo ColorNavigator NX
• vestavěný kalibrační a autokorekční 
 senzor
• automatická rekalibrace monitoru
• záruka 5 let nebo 30 000 hodin 

Správnou barevnost dat, již dávno neřeší jen pro-

fesionálové v tiskovém oboru. Kvalitní a přesný, 

barevně věrný náhled je potřeba dnes i v mnoha 

jiných oborech, než jen v polygrafickém průmyslu. 

Příprava dat pro webové stránky, zpracování RAW 

frotografií, 3D animace a vizualizace, video pre-

zentace, elektronické publikování, to všechno jsou 

obory, kde pro efektivní práci potřebujete okamži-

tý barevně věrný náhled vaší práce. Právě pro toto 

použití je určena řada monitorů CG2420 a CG2730. 

Tyto monitory jsou vybaveny vestavěným kalib-

račním a autokorekčním senzorem, který ve spo-

lupráci s programy ColorNavigator 6.x a NX se 

postará o kalibraci monitoru podle vámi nadefino-

vaných parametrů a standardů. Monitory CG2420 

a CG2730 jsou vybaveny vynikající obrazovkou IPS 

s širokým barevným gamutem, pokrývajícím 99 % 

AdobeRGB a 100 % sRGBIEC61966-2.1 a FOGRA39 

a 51. Obrazovka je opatřena antireflexní vrstvou, 

která zabraňuje rušivým odrazům z okolí na moni-

toru navíc doplněnou o tzv. „retardační“ film, který 

uchovává stejné podání tmavých tónů nezávisle 

na úhlu pohledu. Monitory jsou vybaveny DUE 

technologií, která zajišťuje zcela rovnoměrný a ho-

mogenní obraz na monitoru. Monitory lze jedno-

duše přepínat mezi standardy AdobeRGB a sRGB 

přímo tlačítkem na panelu monitoru, tak aby uži-

vatel viděl vždy správnou barevnost podle použití 

jím připravovaných dat.

Doporučení
Monitory CG2420 a CG2730 jsou dobrou volbou 

pro náročné uživatele, kteří profesionálně zpra-

covávají fotografie v RGB nebo vytvářejí tisková 

CMYKová data s důrazem na kvalitní barevný 

náhled na monitoru. Grafici, kteří pracují v 3D pro-

gramech a připravují data pro web ocení přesnou 

simulaci barev podle zvoleného standardu, např. 

AdobeRGB nebo sRGB. V postprodukci jistě oce-

níte podporu barevných video standardů, vysoké 

rozlišení a možnost přímého připojení kamery 

nebo fotoaparátu k monitoru. 

Náročný fotograf, grafik a postprodukce

Monitory EIZO CG2420 a CG2730 splňují požadavky náročných uživatelů. Jsou určeny pro precizní zpracování fotografií a tiskové grafiky, 

stejně jako pro návrhy webové grafiky, 3D vizualizací a v neposlední řadě i pro zpracování videa v postprodukci.

24"24" IPS27" IPS
99 % 99 %

SENZOR
27"
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Reklamní agentury, vydavatelé

Postprodukce

Rozdělení monitorů podle použití

Fotografové, grafici

Hobby uživatelé

27" monitor
IPS panel + DUE
100 % REC709
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG277 31" monitor 4K
IPS panel + DUE
100 % REC709,  
88 % REC2020, 98 % DCI 
Podpora video rozlišení 4K
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG318-4K

27" monitor
IPS panel + DUE
Wide Gamut 99 %  
Adobe RGB
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG2730

24" monitor
IPS panel + DUE
Wide Gamut 99 %  
Adobe RGB
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG2420

24" monitor
IPS panel + DUE
Gamut 98 % sRGB
Quick Color Match

EIZO CS2420

27" monitor
IPS panel + DUE
Gamut 98 % sRGB
Quick Color Match

EIZO CS2730

Obalový průmysl

Polygrafická výroba

31" monitor 4K
IPS panel + DUE
100 % ISOcoated_v2
100 % PSOcoated_v3
Podpora video rozlišení 4K
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG318-4K

27" monitor
IPS panel + DUE
100 % ISOcoated_v2
100 % PSOcoated_v3
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG277

24" monitor
IPS panel + DUE
100 % ISOcoated_v2
100 % PSOcoated_v3
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG2420

24" monitor
IPS panel + DUE
Gamut 99 % AdobeRGB
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG2420

24" monitor
IPS panel + DUE
100 % ISOcoated_v2
100 % PSOcoated_v3
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG247X

27" monitor
IPS panel + DUE
Wide Gamut 99 %  
Adobe RGB
Vestavěný kalibrační  
a autokorekční senzor
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

EIZO CG2730
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99 %

Monitory CG247X a CG277 jsou určeny pro pro-

fesionály, kteří je využijí pro práci s RGB i CMYK 

daty. Jsou vybaveny nejnovější obrazovkou typu 

IPS s antireflexní povrchovou úpravou s nulovým 

třpytem a potlačením „Glow“ efektu. Technolo-

gie DUE zaručuje vynikající homogenitu obrazu 

na celé ploše monitoru. Jsou vybaveny vestavě-

ným kalibračním a autokorekčním senzorem, kte-

rým spolu s ColorNavigatorem nastavíte monitor 

tak, že jej lze jednoduše použít pro přesnou si-

mulaci barevnosti CMYKových dat. Monitory mají 

široký barevný gamut, ve kterém dokážou věrně 

zobrazit CMYKová data ve standardu FOGRA51 

nebo FOGRA39, dále fotografie ve standardu Ado-

be RGB nebo sRGB, záleží jen na volbě uživatele. 

Monitory jsou tak schopny v každém okamžiku 

zobrazit vaše data tak, jako kdybyste si je nechali 

vytisknout na certifikovaném nátisku. Při využití 

těchto monitorů pro softproof lze jednoduše 

ověřit měřením přesnost simulace CMYKových 

dat pro zvolenou CMYKovou referenci (valida-

ce CMYKových dat). Široké možnosti využití se 

nabízejí i v oblasti obalového průmyslu, flexotisku 

a digitálního tisku etiket, kde na monitoru s širo-

kým gamutem dokážete velmi přesně náhledovat 

data s Pantone barvami.

Široké možnosti připojení zaručuje trojice vstup-

ních konektorů DisplayPort, DVI-D a HDMI. HDMI 

navíc přenáší všechny nejrozšířenější typy video 

standardů, včetně připojení fotoaparátu nebo 

videokamery bez nutnosti zapínat počítač. Velmi 

oblíbené jsou tyto monitory i v oblasti postpro-

dukce, kde hlavně oceníte podporu barevných 

rozsahů a nejnovějších standardů používaných při 

zpracování videa.

Doporučení
CG247X a CG277 jsou určeny pro profesionální 

nasazení v oblasti polygrafické přípravy RGB 

a CMYKových dat a kontrolu barevnosti tiskové 

produkce. Dalším možným využitím je oblast 

postprodukce.

Profesionál v oblastech foto, grafiky a videa

Monitory nejvyšší řady CG ColorEdge splní maximální požadavky profesionálů z oblastí fotografie, předtiskové přípravy a postprodukce. 

Jsou schopny přesně simulovat barevnost CMYkových dat, stejně jako Pantone barev při přípravě obalů a tiskových etiket.

EIZO CG247X a CG277
24" monitor EIZO CG247X 
rozlišení 1920 × 1200  
27" monitor EIZO CG277 
rozlišení 2560 × 1440

• IPS panel s DUE technologií
• Wide Gamut 
 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB,
 100 % FOGRA39 a FOGRA51
• DUAL 3D-LUT, 16-bit
• vstupní konektory: 
 10-bit DisplayPort, DVI-D a HDMI
• kalibrační software ColorNavigator  
 6.x nebo NX pro přesnou  
 hardwarovou kalibraci
• vestavěný kalibrační a autokorekční 
 senzor
• automatická rekalibrace monitoru
• záruka 5 let nebo 30 000 hodin 
 provozu

EIZO CG318-4K a CG248-4K
31" monitor EIZO CG318-4K 
rozlišení 4096 × 2160/149 ppi 
24" monitor EIZO CG248-4K 
rozlišení 3840 × 2160/185 ppi  

• IPS panel s DUE technologií
• Wide Gamut 
 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB,
 100% FOGRA39 a FOGRA51
 98% DCI, 100% Rec709 (CG318-4K)
• DUAL 3D-LUT, 16-bit
• vstupní konektory: 
 Display Port V1.2, HDMI 1.4 
• kalibrační software ColorNavigator  
 6.x nebo NX pro přesnou  
 hardwarovou kalibraci
• vestavěný kalibrační a autokorekční 
 senzor
• automatická rekalibrace monitoru
• záruka 5 let nebo 30 000 hodin 

Dokonalá kvalita zobrazení

Monitory 4K nabízejí nejvyšší kvalitu zobrazení 

grafických a typografických dat. Přínosy pro uživa-

tele jsou u 4K monitorů hlavně v precizně vykres-

lených detailech a jemnosti zobrazení. Díky vysoké 

hustotě pixelů na malé ploše dochází k výraznému 

zvýšení vyhlazení zaoblených a šikmých hran fon-

tů a obrazových symbolů. 

Náhled tiskových dat 1:1 v maximální kvalitě 

Důsledkem vysokého rozlišení monitoru je možné 

zobrazit více obrazových informací. Data velikosti 

strany A3 lze zobrazit na monitoru s rozlišením 4K 

v plné kvalitě a stejné velikosti jako finální 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 obra-

zové 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 fotografie. S tím souvisí i jednodu-

chá, automatizovatelná a uživatelsky přívětivá 

kalibrace, s využitím integrovaného kalibračního 

senzoru.

Podmínky pro maximální využití kvalit  

4K monitorů

Pro plné využití všech výhod monitorů s 4K rozliše-

ním je potřeba, použít výkonnou grafickou kartu, 

aktuální operační systém i všechny aplikace musí 

podporot vysoké rozlišení 4K monitorů. Pro přenos 

dat je pak nejlépe použít rozhraní Displayport 1.2 

nebo HDMI verze 2.0.

Doporučení
Hlavními výhodami 4K monitorů je vysoká kvalita 

zobrazení dat, jemnost vykreslení tenkých linek 

a detailů. Stejně tak jako množství dat, které je 

možné zobrazit na monitoru. Využití tak najdou 

hlavně v postprodukci, u profesionálních fotogra-

fů a grafiků, a při práci s 3D aplikacemi.

4K monitory EIZO – ta pravá „pastva“ pro oči

Špičkovou kvalitu zobrazení, kterou přináší monitory 4K jistě ocení fotografové, grafici, ale i tvůrci v 3D programech. U těchto monitorů 

se maže rozdíl mezi výtiskem a zobrazením na monitoru. Díky vysokému rozlišení na nich zobrazíte formát strany A3 ve 100 % velikosti.

24"31"24" IPS IPS
99 % 99 %4K SENZORSENZOR

27"



PŘÍLOHA NOVIN PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

8 9

PŘÍLOHA NOVIN PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

Softwarová podpora monitorů EIZO

ColorNavigator 6.x
• Plně automatická kalibrace monito-

ru včetně přizpůsobení barevného 
rozsahu monitoru podle zvoleného 
standardu.

• Automatické zavedení vytvořeného 
ICC profilu monitoru do systému.

• Nastavení simulace CMYKové refe-
rence, např. FOGRA51, a následné 
ověření přesnosti barevné simulace 
dat. Stejně jako u digitálního nátisku. 

• Nastavení gamutu monitoru dle 
zvoleného RGB-video standardu 
a simulace libovolného typu jiného 
zobrazovače (monitor, tablet, atd.).

• Automatická rekalibrace u monitorů 
s vestavěným kalibračním senzorem.

• Přesné nastavení bílého bodu dle 
charakteru světla dopadajícího 
na tiskovou předlohu

ColorNavigator NX
• Plně automatická kalibrace monito-

ru podle zvoleného standardu nebo 
vlastního nastavení.

• Automatická rekalibrace u monitorů 
s vestavěným kalibračním senzorem.

• Konfigurace kalibračních setů přímo 
v monitoru.

• Podpora mnoha externích kalibrač-
ních sond od různých výrobců.

• Kontrola zvoleného režimu na mo-
nitoru, v případě přepnutí, nastaví 
do systému odpovídající ICC profil. 
Eliminuje tak možnou chybu uživa-
tele.

• Vzdálená kalibrace a nastavení mo-
nitoru.

• Podporované operační systémy MAC  
OS a Windows

Quick Color Match
• Řešení pro sladění barevnosti zobra-

zení fotografie na monitoru s výtis-
kem z podporované tiskárny.

• Určeno spíše pro domácí použití, 
výrazně zjednodušuje nastavení 
aplikací z pohledu správy barev při 
tisku.

• Podpora monitorů řady ColorEdge
• Podpora vybraných tiskáren Canon  

a Epson
• Podporované programy  

- Adobe Photoshop CC a CS6
 - Adobe Lightroom
• Spolupráce se zásuvnými moduly 

Canon Print Studio Pro a Epson Print 
Layout 

• Pro svou činnost nepotřebuje žád-
nou kalibrační sondu.

To, co odlišuje hardwarově kalibrovatelné monito-

ry EIZO řady ColorEdge od ostatních monitorů, je 

sada softwarových nástrojů od společnosti EIZO. 

Tyto programy jsou zásadní a nedílnou součástí 

těchto moderních, hardwarově kalibrovatelných 

monitorů a díky tomu lze barevně přesně vizuali-

zovat tisková data (CMYK) nebo fotografie (RGB) 

na monitorech EIZO v maximální kvalitě.

K monitorům EIZO řady ColorEdge jsou k dispozici 

celkem tři kalibrační programy umožňující optimál-

ně pokrýt široké spektrum různorodých požadav-

ků zákazníků EIZO.

ColorNavigator 6
Je profesionální kalibrační program dodávaný 

zdarma ke každému monitoru řady ColorEdge. 

V případě monitorů řady CG a 4K dokáže použít 

integrovaný kalibrační senzor a díky němu pro-

vést přesnou kalibraci monitoru podle uživate-

lem nastavených parametrů. Díky funkci Validace 

dokáže ověřit výsledek kalibrace přeměřením 

testovacích polí a následně dá uživateli jasnou 

informaci o přesnosti zobrazení při konkrétním 

nastavení. Pro validaci využívá grafickou aplika-

ci Adobe Photoshop nebo Adobe Acrobat PRO. 

Podle nastavení lze ověřit barevnost věrnost 

zobrazení grafických dat v RGB nebo CMYKu.   

Pro kalibraci monitorů řady CS je nutné použít ně-

kterou z mnoha podporovaných externích sond 

a spektrofotometrů od různých výrobců. 

Široké spektrum kalibračních úloh od simula-

ce tisků, přes simulace jiných zobrazovačů až 

po přesné nastavení monitoru dle určitého stan-

dardu při barevné reprodukci fotografií nebo po-

stprodukci videodat. 

Program umožňuje nahrát do monitoru vlastní 

LUT tabulky, stejně, jako profesionální doladění 

barevnosti podle tiskového vzoru.

ColorNavigator NX
Je kalibrační a konfigurační program dodávaný 

zdarma ke všem monitorům řady „CX“ a „CG“. Je ur-

čen pro kalibraci monitoru s možností konfigurace 

jednotlivých kalibračních setů. Vytváření vlastních 

nastavení pro kalibraci. Stejně jako ColorNavigator 

6 dokáže použít integrované kalibrační senzory 

nebo externí spektrofotometry. Na rozdíl od Co-

lorNavigatoru 6 nemá nástroje na ověření výsledku 

kalibrace a nástroje na úpravu LUT tabulek. Navíc, 

ale umožňuje konfiguraci kalibračních setů a hlídá 

přepnutí barevnosti pomocí voleb na displeji s tím, 

že podle vybrané volby změní ICC profil v operač-

ním systému.

Quick Color Match
EIZO Quick Color Match je program, který ve spolu-

práci se zásuvnými moduly Canon Print Studio Pro 

a Epson Print Layout, které slouží pro tisk na vy-

braných fototiskárnách Canon a Epson, dokáže 

kompletně řídit správu barev a jen na základě zvo-

lených tiskových materiálů a typu tisku zařídí ode-

slání dat do tiskárny tak, aby výtisk odpovídal zob-

razení na monitoru řady ColorEdge. Podporovány 

jsou grafické aplikace Adobe Photoshop CC a CS6 

a Adobe Lightroom. Uživatelsky velmi jednoduchý 

nástroj, který je určen hlavně hobby uživatelům 

a fotografům. Cílem tohoto řešení, je sladění ba-

revnosti fotografie zobrazené na monitoru a výtis-

ku na podporované tiskárně.

Tabulky srovnání technických parametrů

 Domácí fotograf a markentingová oddělení Náročný fotograf, grafik a postprodukce

Model CS2730 CS2420 CG2730 CG2420

Velikost 27" 24" 27" 24"
Rozlišení 2560 × 1440 1920 × 1200 2560 × 1440 1920 × 1200

Integrovaný  
senzor

vestavěný senzor nemá,
externí sonda pro kalibraci *

vestavěný senzor nemá,
externí sonda pro kalibraci *

Kalibrační  a korekční Kalibrační  a korekční

Obrazový  
procesor

1D-LUT 
16-bit

1D-LUT 
16-bit

1D-LUT 
16-bit

1D-LUT 
16-bit

Kalibrační  
program

Quick Color Match
ColorNavigator 6.x

Quick Color Match
ColorNavigator 6.x

Quick Color Match
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

Quick Color Match
ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

DUE  
technologie

128 úrovní 
6500 K

128 úrovní 
6500 K

256 úrovní 
5000 K/6500 K

256 úrovní 
5000 K/6500 K

HW-Simulace dat pouze RGB pouze RGB pouze RGB pouze RGB

Barevný gamut
99 % AdobeRGB (1998) 

100 % sRGB IEC61966-2.1 
99 % FOGRA39, FOGRA51

99 % AdobeRGB (1998) 
100 % sRGB IEC61966-2.1 
99 % FOGRA39, FOGRA51

99 % AdobeRGB (1998) 
100 % sRGB IEC61966-2.1 

100 % FOGRA39, FOGRA51

99 % AdobeRGB (1998) 
100 % sRGB IEC61966-2.1 

100 % FOGRA39, FOGRA51

* Pro kalibrační software ColorNavigator 6.x nebo ColorNavigator NX je možné použít některý z podporovaných spektrofotometrů nebo colorimetrů.

Kalibrační sonda EIZO EX3
Externí kalibrační sonda pro kalibraci monitorů 

EIZO. Ideální doplněk k monitorům řady CS2420 

a CS2730, které nemají vestavěný kalibrační 

senzor. Lze ji použít s kalibračními programy 

ColorNavigator 6 a ColorNavigator NX.
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Tabulky srovnání technických parametrů

Profesionál v oblastech foto, grafiky a videa 4K monitory EIZO – nejvyšší možná kvalita zobrazení

Model CG277 CG247X CG318-4K CG248-4K

Velikost 27" 24" 31" 24"
Rozlišení 2560 × 1440 1920 × 1200 4096 × 2160 (4K-DCI) 3840 × 2160 (4K-UHD)

Integrovaný  
senzor Kalibrační  a korekční Kalibrační  a korekční Kalibrační  a korekční Kalibrační  a korekční

Obrazový  
procesor

DUAL 3D-LUT 
16-bit

DUAL 3D-LUT 
16-bit

DUAL 3D-LUT 
16-bit

DUAL 3D-LUT 
16-bit

Kalibrační  
program

ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

ColorNavigator 6.x
ColorNavigator NX

DUE  
technologie

256 úrovní 
5000 K/6500 K

256 úrovní 
5000 K/6500 K

256 úrovní 
5000 K/6500 K

256 úrovní 
5000 K/6500 K

HW-Simulace dat RGB/CMYK RGB/CMYK RGB/CMYK RGB/CMYK

Barevný gamut
99 % AdobeRGB (1998)  

100 % sRGB IEC61966-2.1
100 % FOGRA39, FOGRA51

99 % AdobeRGB (1998)  
100 % sRGB IEC61966-2.1

100 % FOGRA39, FOGRA51

99 % AdobeRGB (1998)  
100 % sRGB IEC61966-2.1

100 % FOGRA39, FOGRA51
98% DCI, 100% Rec709

99 % AdobeRGB (1998)  
100 % sRGB IEC61966-2.1

100 % FOGRA39, FOGRA51

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

EIZO Europe GmbH organizační složka 

Meteor Centre Office Park „B“, Sokolovská 100/94, Praha 8-Karlín 

telefon: +420 222 319 714

mobile: +420 607 509 464

www.eizo.cz


