
CG3145
Vaše výhody

Monitor ColorEdge PROMINENCE CG3145 se vyznačuje ty-
pickým jasem 1.000 cd/m² a dosahuje typického kontrastního
poměru 1.000.000:1. Proto se coby 31palcový referenční mo-
nitor znamenitě hodí pro editace barev (Color-Grading) obra-
zového materiálu HDR. Dvouvrstvý panel LCD monitoru Color-
Edge PROMINENCE CG3145 s rozlišením DCI 4K 4.096 ×
2.160 bodů dokáže naprosto účinně clonit extrémně jasné pod-
svícení (1.000 cd/m²), takže funkce ABL ani Local Dimming
nejsou nutné. Obrazovka monitoru ColorEdge PROMINENCE
CG3145 proto dosahuje jedinečně přesné a kontrastní repro-
dukce obrazových dat. Křivky gama HLG a PQ monitoru Color-
Edge PROMINENCE CG3145 vyhovují standardům platným
pro profesionální postprodukci HDR. Přístroj si poradí s nejrůzněj-
šími formáty, mimo jiné s desetibitovým 4:2:2 při 50/60p přes
HDMI nebo až s desetibitovým 4:4:4 při 50/60p přes Displa-
yPort. Obrazovka pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-P3
a desetibitový panel společně s 24bitovými tabulkami LUT za-
ručuje naprosto plynulé barevné přechody i v desetibitovém re-
žimu. Stínítko je stejně jako u ostatních modelů ColorEdge řady
CG dodáváno společně s monitorem.

 Referenční monitor HDR s desetibitovým panelem
LCD o úhlopříčce 31,1 palce (78,9 cm), kontrast
1 000 000: 1, jas 1000 cd/m2

 DCI 4K, více než čtyřnásobek rozlišení Full HD

 široký barevný rozsah pokrývající 99 % prostoru DCI-
P3 a >97 % prostoru AdobeRGB

 přesné podání barev díky 24bitové tabulce 3D LUT
(Look-Up-Table) pro přesnou hardwarovou kalibraci
jasu, úrovně bílého bodu a gamy

 Digital Uniformity Equalizer pro dokonalé rozložení
jasu a barevnou jednotnost

 Široká kompatibilita s nejrůznějšími formáty, mimo jiné
s desetibitovým 4:2:2 při videosignálu 4096x2160
at 50/60p přes HDMI nebo až s desetibitovým 4:4:4
při 50/60p přes DisplayPort a s křivkami gama HLG
a PQ.
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Skutečné HDR

Monitor ColorEdge PROMINENCE CG3145 s jasem 1000 cd/
m2 dosahuje parametrů potřebných pro reprodukci obrazových
dat HDR. Panel True Black s kontrastním poměrem 1 000 000:1
na bázi dvou na sobě umístěných LCD-panelů (Double Layer)
zaručuje podání tmavých odstínů s náležitou hloubkou. Monitor
ColorEdge PROMINENCE CG3145 je schválený jako Dolby Vi-
sion Mastering Monitor a nabízí dvojici křivek gama HDR – hyb-
ridní logaritmickou a PQ. Přitom se obejde bez automatického
omezování jasu (ABL). Tímto způsobem je obraz reprodukován
se správným jasem a barevností – tak, jak je pro věrný zážitek z
HDR nezbytné.

Více informací o EIZO HDR technologii.

Rozlišení DCI 4K

Monitor ColorEdge PROMINENCE CG3145 se vyznačuje
rozlišením DCI 4K (4096 × 2160) odpovídajícím čtyřnásobku
hustoty pixelů panelu Full HD (1920 × 1080). Proto je tento
referenční monitor HDR dokonalým nástrojem pro postprodukci.

Wide Gamut

Široký barevný rozsah pokrývá oba nejrozšířenější barevné
prostory používané v postprodukci: DCI P3 z 99 % a Rec.2020
z 80 %. Barvy se zobrazují spolehlivě podle požadavků tohoto
odvětví.

Desetibitová barevná hloubka

Díky desetibitové barevné hloubce a 24bitovým tabulkám LUT
vám monitor ColorEdge PROMINENCE CG3145 může na-
bídnout více než miliardu barev najednou. Odstupňování ba-
rev je jemnější a rozdíly mezi sousedními barvami (delta-E) jsou
menší.

Popis
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https://www.eizo.cz/poznatky-z-praxe/vedomosti-o-monitorech/hdr/
https://www.eizo.cz/poznatky-z-praxe/vedomosti-o-monitorech/hdr/


Přesné podání barev díky trojrozměrné tabulce LUT s
vysokým rozlišením

Trojrozměrná tabulka LUT zajišťuje vůbec nejpřesnější přiřazo-
vání odstínů a maximálně přesnou reprodukci barev, která je zře-
telně patrná i na šedém klínu. U jednotlivých LCD panelů se vzá-
jemně odlišují poměry mezi jasem a mísením (sčítáním) červené,
zelené a modré barvy pro daný obrazový signál. To je možné
určit a upravovat pouze s pomocí speciálních měřicích přístrojů.
Při výrobě proto EIZO nastavuje tónové křivky a barvy u kaž-
dého monitoru řady CG zvlášť. Tím je v celém rozsahu šedi do-
sažena stálá barevná teplota. Účinek: Barevné podání je tak u
každého monitoru CG3145 naprosto shodné, přesné a spoleh-
livé.

Trojrozměrná tabulka LUT má své přednosti i při práci s filmem
(standard DCI): Pomocí softwarového nástroje ColorNavigator,
který je standardní součástí monitoru, můžete emulovat barvy
filmového materiálu. Monitor také umožňuje pracovat přímo v
souřadném prostoru XYZ (tak jako digitální projektory). Uvidíte
tak předem, jak bude obraz vypadat při promítání na filmovém
plátně. Trojrozměrná tabulka LUT dále vylepšuje aditivní sklá-
dání barev monitoru (skládání červené, zelené a modré). To je
klíčový činitel správného zobrazování neutrálních odstínů šedé.

Správa barev

Monitor ColorEdge PROMINENCE CG3145 je kompatibilní
se softwarem EIZO ColorNavigator NX pro správu zobrazení.
Software ColorNavigator NX poskytuje funkce pro správu zob-
razení a pro asset-management monitorů ColorEdge na straně
klienta. Tímto programem můžete přiřadit jednotlivým projektům
vlastní hodnoty jasu, bílého bodu, gamy či dalších parametrů ne-

závisle na přednastaveném barevném režimu. Tyto kalibrační
údaje se ukládají přímo do monitoru.

Software ColorNavigator NX poskytuje funkce pro správu zob-
razení a pro asset-management monitorů ColorEdge.

Další informace o programu ColorNavigator NX

Konstantní homogenita obrazu na celé obrazovce

Obvod DUE (Digital Uniformity Equalizer) zaručuje minimální
odchylky jasu a barevnosti jednotlivých obrazových bodů na
celé ploše obrazové plochy monitoru. Účinek: Barevné odstíny
každého bodu obrazovky jsou identické bez odchylek jasu,
k nimž dochází u běžných LCD monitorů. Funkce DUE dále
kompenzuje projevy kolísání okolní teploty na teplotu barev a
jas. Užíváte si tak trvale homogenní rozložení jasu a dokonalou
jednotnost barev. To oceníte zejména při zpracování snímků.

Rozhraní a kompatibilní videoformáty

Přenosové HDR-křivky HLG a PQ monitoru ColorEdge PROMI-
NENCE CG3145 vyhovují standardům platným pro profesio-
nální postprodukci HDR. Přístroj si poradí s nejrůznějšími formáty,
mimo jiné s desetibitovým 4:2:2 při 50/60p přes HDMI nebo až
s desetibitovým 4:4:4 při 50/60p přes DisplayPort při rozlišení
4K DCI (4096x2160).
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https://www.eizo.cz/vsechny-monitory/prislusenstvi/software/colornavigator-nx/
http://www.eizoglobal.com/support/db/files/manuals/03V27068A1/UM-03V27068A1-AL.pdf


Stabilní jas bez barevných odchylek

Vše podstatné pro přesné zpracování obrazových informací:
konstantní jas a teplota barev. Patentovaná elektronika kompen-
zuje kolísání jasu vznikající v důsledku delšího provozu nebo
zvýšených okolních a provozních teplot. Pomocí integrovaného
teploměru se provádí kompenzace a automatická minimalizace
barevných odchylek, k nimž dochází v důsledku kolísání okolní
teploty. Podání barev zůstává v průběhu dlouhé pracovní doby
naprosto konstantní. A to již od začátku: Zahřívací fáze, po je-
jímž uplynutí je dosaženo úplné stabilizace jasu, barev a tonální
hodnoty, trvá pouze sedm minut. To je čtvrtina běžné doby.

Pro filmovou produkci Profil 3D LUT

ColorNavigator NX dokáže zpracovat i údaje pro 3D LUT z
filmového color gradingu a poskytnout tak data pro emulaci na
monitoru. Tato emulace filmu je k dispozici až u pěti barevných
režimů monitoru a hodí se k napodobení barevného podání
filmů.

Rychlá obsluha

"Obsluha je snadná a přehledná. Funkce Button Guide, která
zvyšuje přehlednost obslužných prvků zobrazujících se na obra-
zovce, vám v ovládacím poli okamžitě ukáže příslušnou funkci
tlačítka. Díky osvětleným tlačítkům lze monitor obsluhovat i po-
tmě. To vám pomůže zejména na tmavších postprodukčních pra-
covištích.

Dvěma funkčním tlačítkům můžete přiřadit často používané pří-
kazy nebo volby nastavení. Pokud například přiřadíte tlačítku
určitý barevný prostor, můžete pouhým stisknutím rychle a jed-
noduše přepínat mezi dvěma barevnými prostory. Celkem si mů-
žete vybrat z deseti takových rychlých voleb."

Přesná reprodukce barev – již z výroby

U technologie LCD se reprodukce obrazu liší panel od panelu.
Proto je každý jednotlivý monitor ColorEdge přímo v továrně
přesně proměřen a dokonale nastaven. Přitom se proměří velké
množství bodů na křivkách gama v červeném, zeleném i mod-
rém kanálu a podle potřeby se provede korekce. Tato jedinečná
tovární kalibrace EIZO umožňuje uživatelům začít používat mo-
nitor s přednastavenými barevnými prostory ihned po vybalení.
Tovární kalibrace nadto dovoluje podstatně rychlejší opakované
kalibrace prováděné uživatelem prostřednictvím programu Co-
lorNavigator.

Předvolby barevných prostorů
Předvolby standardních ba-
revných prostorů Rec. 2020,
Rec. 709, DCI, PQ-Rec.
2100, PQ-Rec. 709, PQ-
DCI, HLG-Rec. 2100 jsou
předinstalované a lze mezi
nimi rychle přepínat stisknutím
tlačítka přímo na monitoru.
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Bezpečně v zorném poli díky obdélníku Safe Area Marker

Ideální pro titulky a kritické snímky: Díky obdélníku Safe Area
Marker víte, která oblast obrazovky se bude zobrazovat na
jiném výstupním zařízení. Okamžitě tak vidíte, zda jsou titulky,
texty či jiné důležité prvky obrazu v zobrazované oblasti. Barvu
obdélníku můžete změnit tak, aby byl zřetelný v každém obrazu.

4K-Zoom

Prostřednictvím nabídky přímo na monitoru si lze jednoduše a
rychle zvětšit různé oblasti obrazu a posoudit tak jejich detaily a
ostrost.

Aspect Marker

Díky funkci Aspect Marker lze zobrazovat výřezy z filmových
materiálů DCI 4K (4096 × 2160 bodů) nebo 2K (2048 × 1080
bodů), jež se při reprodukci na různých zařízeních s odlišným
poměrem stran mohou zobrazovat odlišně.

Luminance Warning

Funkce Luminance Warning umožňuje vyznačit oblasti, jejichž
jas v režimu PQ překročí určitou mez (300, 500, 1000 nebo
4000 cd/m²). Tyto oblasti se vyznačí volitelně žlutou nebo
purpurovou barvou.

Gamut Warning

Výstraha barevného rozsahu funguje ve dvou režimech: Obra-
zový obsah Rec. 2020, který nelze zobrazit v barevném pro-
storu Rec. 709, se zobrazí v odstínech šedi. Alternativně se v re-
žimu Rec. 709 Clipping Modus může simulovat, jak by se mate-
riál Rec. 2020 zobrazil na přístrojích HDTV.

Pro oči: práce bez blikání

K šetření vašeho zraku společnost EIZO vyvinula hybridní tech-
nologii řízení podsvícení displeje. Tato technologie spojuje před-
nosti jinak běžné pulzně šířkové (PWM) a stejnosměrné (DC) re-
gulace. Řízení PWM používá mnohem vyšší frekvence než stan-
dardní metody PWM. Výsledek: obraz bez jakéhokoli náznaku
chvění. Chvění je zcela odstraněno, aniž by došlo ke snížení kva-
lity obrazu či stability barev.

Popis
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Stínítko ochraňující před oslněním

Stínítko snižuje výskyt optických odrazů a jas obrazovky, a šetří
tak váš zrak. Lze je snadno nasazovat a zmenšuje přístup světla
shora a ze stran.

Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou zá-
ruku (opravy v servisním stře-
disku). Toto nám umožňuje
pokročilý proces výroby,
který je založen na jedno-
duchém a úspěšném prin-
cipu: promyšlené a pokro-
kové technologie monitorů,
k jejichž výrobě se používají
výlučně materiály nejvyšší
kvality. Záruka se po dobu
10000 provozních hodin
vztahuje i na samotný panel
LCD.

Bilddatei "" nicht gefunden!

Záruka barev a jasu

Na monitor je poskytována
záruka barev a jasu po dobu
10 000 hodin provozu při
maximálním jasu 800 cd/m2
a barevné teplotě 6500 K.

Bilddatei "" nicht gefunden!

Popis
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Obecné
Číslo produktu CG3145

Barva přístroje černá

Oblast použití Foto, design a média

Produktová řada ColorEdge

EAN 4995047051473

LCD Panel
Úhlopříčka [palce] 31,1

Úhlopříčka [cm] 78,9

Formát 17:9

Viditelná plocha obrazu (šířka ×
výška)

698 x 368,1

Ideální a doporučené rozlišení 4096 x 2160 (4K)

Rozteč bodů [mm] 0,17 x 0,17

Podporované rozlišení 4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x
1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x
1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x
600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i
(@ 60 Hz), 576p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz), 720p (@
60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@
50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz),
2560 x 1440 (@ 30 Hz)

Technologie panelu IPS (Wide Gamut, 10 Bit)

Max. pozorovací úhel ve vodorovném
směru

178 °

Max. pozorovací úhel ve svislém
směru

178 °

Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé 1,07 mld. barev (Display Port, 10 bitů), 1,07 mld. barev
(HDMI, 10 bitů, 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů),
16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DVI, 8
bitů)

Barevná paleta/tabulka LUT Více než 278 mld. barev / trojrozměrná 24bitová tabulka
LUT

Max. barevný prostor sRGB (100%), Rec709 (100 %), AdobeRGB (>97%), DCI
P3 (99%)

Max. jas (obvykle) [cd/m²] 1000

Max. kontrast (obvykle) 1000000:1

Typ podsvícení LED

Vlastnosti & možnosti nastavení
Hardwarová kalibrace jasu, bílého
bodu a gama/EOTF



Standardní režimy barev/stupňů šedé Rec. 2020, Rec. 709, DCI, PQ REC2100, PQ REC709,
PQ DCI, HLG REC2100, CAL1, CAL2, CAL3

Korekce změny teploty barev

Digital Uniformity Equalizer (řízení
homogenity)



Overdrive

True Black

Emulace filmu pomocí 3D LUT (10bi-
tový protokol)



Safe Area Marker (HDMI)

Konverze I/P (HDMI)

Rozšíření rozsahu signálu (HDMI)

Potlačení šumu (HDMI)

Emulace barevného prostoru RGB a
CMYK



Dekodér HDCP

Ořez gamutu

Identifikace vstupního signálu

Jazyk OSD de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Možnosti nastavení Signál – systémy barev, Signál – rozsah, Nastavení HDMI
(potlačení šumu, rozpoznání filmu), Informace o signálu,
Nastavení barev (jas, bílý bod, gama, systémová gama
HLG, barevný prostor, intenzita barev, sytost barev, clip-
ping, formát XYZ, gain, úroveň černé barvy, šestiosé na-
stavení barev, reset), Formát obrazu (na celou obrazovku,
poměr stran, bod na bod), Zvětšení, Výstraha barevného
prostoru REC709, Výstraha jasu, Marker (Safe Area Mar-
ker, velikost Safe Area, Marker formátu, nastavení formátu,
barva rámečku), Automatické rozpoznávání vstupního sig-
nálu, Přeskakování vstupního signálu, Přeskakování barev-
ného režimu, Rozložení tlačítek, Reset monitoru, Nabíjení
USB, Kontrolka, Uživatelské tlačítko

Funkce Button Guide

Vestavěný zdroj

Rozhraní
Vstupní konektory 2x DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (Deep Color, HDCP

2.2/1.4)

Technické údaje USB USB 3.1 Gen 1

Konektory USB pro upstream 1 x type B

Konektory USB pro downstream 3 x type A (1 × dobíjení akumulátorů výkonem 10,5 W)

Videosignál DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)

Elektrické parametry
Příkon (obvyklý) [W] 267

Maximální příkon [W] 472

Úsporný režim [W] 1,2

Vypínání napájení [W] 0

Roční spotřeba [kWh] 146

Napájecí zdroj AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Rozměry & hmotnost
Rozměry [mm] 757 x 488 x 236.5

Hmotnost [v kilogramech] 25,8

Rozměry bez stojanu [mm] 757 x 463 x 138.5

Hmotnost bez stojanu [v kilogramech] 24,4

Certifikáty & Normy
Certifikace CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO

9241-307), EBU Tech 3320 v 4.0 by IRT (BT.2020 SDR,
BT.2100 HLG, BT.2100 PQ), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS,
China RoHS, WEEE

Software & Příslušenství
Související software a další doplňky
jsou k dispozici ke stažení

ColorNavigator NX, ColorNavigator Network (na
objednávku)

Přídavný zdroj Napájecí kabel, Propojovací kabel DisplayPort – Displa-
yPort, Propojovací kabel Mini DisplayPort – DisplayPort,
Propojovací kabel HDMI – HDMI, Kabel USB, Stručný ná-
vod, Certifikát o kalibraci, Stínítko, EIZO ScreenCleaner

Příslušenství EIZO ScreenCleaner (Zájmu nejvyšší kvality čištění bez
poškrábání používat sadu ScreenCleaner)

Záruka
Záruka a servis 5 let (opravy v servisním středisku) *) **)

EIZO Europe GmbH organizační složka Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8

telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

Produktový leták vytvořen
12.07.2020

Všechna jména výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti EIZO Corporation v Japonsku a v dalších zemích nebo dalších příslušných vlastníků.
Copyright © 2020 EIZO Corporation. Všechna práva, tiskové chyby a změny vyhrazeny.
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Podmínky a ujednání

*) Záruční doba na LCD modul je 5 let od data zakoupení nebo 10000 hodin provozu podle toho,
která z těchto okolností nastane dříve. EIZO garantuje jas monitoru 800 cd/m² a bílý bod v hodnotě
6500 Kelvinů po dobu tří let od data prodeje/nákupu nebo platí garance 10000 hodin, podle toho, co
nastane dříve.**) Záruka nepřítomnosti chybného pixelu pro zcela svítící subpixely (obrazové prvky dle
ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.


