
Monitory do pracy z kolorem



31.1"

27" 24 .1"

Modele dla profesjonalistów

Dokładne odwzorowanie kolorów dla profesjonalistów w dziedzinach 

fotografii, retuszu, przygotowywania materiałów do druku i postprodukcji.

Wbudowany kalibrator

Dołączone oprogramowanie do kalibracji ColorNavigator 6 i kaptur do monitora

Szeroka paleta barw

Możliwa kalibracja przy pomocy oprogramowania ColorNavigator NX

Modele standardowe

Dla profesjonalistów i prosumentów w fotografii, designie i innych kreatywnych dziedzinach. 

Wbudowany kalibrator

Dołączone oprogramowanie do kalibracji ColorNavigator 6 i opcjonalny kaptur do monitora

Szeroka paleta barw

Możliwa kalibracja przy pomocy oprogramowania ColorNavigator NX

Monitory dla każdego, od amatora do profesjonalisty
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23 .8" 27" 24 .1"

24 .1" 23"

Modele dla amatorów

Polecane hobbystom i prosumentom do tworzenia zdjęć i mediów cyfrowych.

Wbudowany kalibrator i paleta barw sRGB (dla modelu CS230)

Szeroka paleta barw (dla modelu CS240)

Dołączone oprogramowanie do kalibracji ColorNavigator 6 i opcjonalny 

kaptur do monitora
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Fotografia cyfrowa dla amatorów

Polecane produkty Opcjonalnie

Zrób 
zdjęcia Wyretuszuj

Wydrukuj 
na drukarce 

atramentowej

Aparat cyfrowy

Monitor Profil monitora Drukowanie
Dokładne odwzorowywanie kolorów 

do retuszu i drukowania zdjęć.

ColorEdge to linia monitorów do wiernego odtwarzania kolorów, która po-

zwala na uzyskanie profesjonalnej zgodności barw między obrazem na ekranie 

a wydrukiem. Dostępny z modelami CX i CS230 wbudowany czujnik korekcji 

automatycznie utrzymuje stałe ustawienia kolorów. Ponadto modele CX i model 

CS240 odtwarzają przestrzeń kolorów Adobe RGB.
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Profesjonalna fotografia

Polecane produkty Opcjonalnie

Płynne wyświetlanie tonów i wierne

odtwarzanie barw poprawią jakość 

Twojej pracy.

Odpowiednio skalibrowany monitor ColorEdge 

gwarantuje, że wyświetlone na nim zdjęcia będą 

wyglądały dokładnie tak samo, jak przy następnym 

etapie pracy.

Zrób zdjęcie, 
sprawdź efekt

Monitor w studiu zdjęciowym

Profil monitora
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Retusz zdjęć

Retuszuj

Polecane produkty Opcjonalnie

Idealny profil kolorów

Tworzenie wiernych profili dzięki kalibracji sprzętowej to znak rozpoznawczy 

monitorów z serii ColorEdge. Jest niezwykle proste dzięki wbudowanym 

kalibratorom w monitorach z serii CG i wbudowanym czujnikom korekcji 

w monitorach z serii CX. Wszystkie czujniki działają automatycznie, wobec 

czego użytkownik nie musi być nawet obecny przy kalibracji ekranu.

Monitor agencji wykonującej retusz zdjęć

Profil monitora
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Środowisko zarządzania kolorem

zapewnia płynną komunikację barw

Dla projektanta, który dostaje obrazy cyfrowe od fotografa lub profesjonalisty 

zajmującego się retuszem, a następnie je drukuje, niezwykle ważne jest 

posiadanie monitora umożliwiającego zarządzenie kolorem. Poprawnie 

skalibrowany monitor ColorEdge umożliwia pracę w środowisku identycznym 

jak to, w którym pracują inni projektanci w studio oraz pozwala na osiągnięcie 

zgodności między obrazem na ekranie a wydrukiem.

Projektowanie graficzne

Polecane produkty Opcjonalnie

Projektuj

Monitor projektanta
Profil monitora

Monitor innego projektanta

Wydruk z kolorowej 

drukarki cyfrowej

Wydruk z wielkoformatowej 

drukarki atramentowej

Strona internetowa
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Przewidywalny efekt końcowy

Kolory na ekranie są dokładnie takie same jak kolory na wydruku testowym 

i docelowym. Jeśli tak nie jest, użytkownik może przeprowadzić soft-proofing 

przed drukowaniem. Możliwość stworzenia dokładnego profilu i szeroka gama 

barw sprawiają, że monitory z serii ColorEdge są w stanie odtworzyć ustawienia takie 

jak North American Press, Europe Prepress itp.

Modele CG277 i CG247 uzyskały certyfikat monitorów do soft-proofingu klasy A (FograCert).

Druk

Polecane produkty Opcjonalnie

Naświetlanie,
drukowanie

Monitor do prepressu

Profil monitora

Strona testowa

Końcowy wydruk

Drukarka

Wydruk DDCP
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Postprodukcja

Polecane produkty Opcjonalnie

Edycja
2D, 3DCG, 

animacja, 
VFX

Kolor dopasowany do sposobu wyświetlania

Modele z serii CG mają szeroką gamę barw i odtwarzają 

standardy takie jak Rec.709 czy DCI, co umożliwia pracę 

w idealnej przestrzeni kolorów. Dodatkowo monitory 

wyposażono w funkcje takie jak wysoki kontrast dla 

głębokich czerni i podświetlane przyciski kontrolne, które 

pozwalają na wygodną pracę w słabo oświetlonym studio.

Profil monitora Profil monitora

Reklamy drukowane

Publikacje elektroniczne

Reklamy telewizyjne

Filmy

Profil monitora

Monitor grafika Monitor do edycji

Monitor referencyjny
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Automatyczne, 
wbudowane czujniki

Wbudowany kalibrator Harmonogram kalibracji

Powiązanie z zewnętrznymi kalibratorami

Wbudowany czujnik korekcji

Z przodu monitora umieszczony jest czujnik, który wysuwa się tylko 

wtedy, gdy jest to konieczne. Umożliwia on automatyczną kalibrację, 

eliminując tym samym potrzebę korzystania z zewnętrznych urządzeń 

do kalibracji. Pozwala także na kalibrację w trybie portretowym.

Funkcja dostępna wyłącznie dla modeli z serii CG.

Użytkownik może użyć menu OSD lub dołączonego 

oprogramowania ColorNavigator, aby zaplanować z wyprzedzeniem 

automatyczną kalibrację monitora z serii CG. Nawet w przypadku, 

gdy monitor jest niepodłączony do komputera lub wyłączony, 

automatyczna kalibracja zostanie planowo przeprowadzona.

Monitory z serii CG można skalibrować według pomiarów 

dokonanych przez zewnętrzne urządzenia do kalibracji. Wbudowany 

czujnik automatycznie ponowi kalibrację w oparciu o nowe pomiary. 

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w środowiskach, gdzie wiele 

monitorów trzeba skalibrować przy pomocy jednego, standardowego 

urządzenia do kalibracji.

Modele z serii CX i CS potrzebują zewnętrznego czujnika, aby 

przeprowadzić kalibrację, ale są wyposażone we wbudowany czujnik 

korekcji*, który utrzymuje stałe ustawienia kalibracji. Czujnik 

korekcji znajduje się u góry monitora i wysuwa się dopiero wtedy, 

gdy upłynie ustalony przez użytkownika czas. Nawet w przypadku, 

gdy monitor jest niepodłączony do komputera lub wyłączony, 

automatycznie przeprowadzi on zaplanowaną korekcję.

*Wbudowany czujnik korekcji nie jest dostępny dla modelu CS240.

Czujnik automatycznej kalibracji w modelach serii CG.

Rejestruje punkt bieli i jasność 

zewnętrznego czujnika podczas 

kalibracji

Kalibracja według pomiarów urządzenia ColorMunki

Automatyczna korekcja
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16-bit LUT

16-bit LUT

Przewidywalne kolory, 
na których można polegać

Rozdzielczość 4K

Indywidualne dopasowanie ustawień w fabryce

Jednoczesne wyświetlanie 10-bitowych kolorów

Szeroka gama kolorów

Panele IPS – szerokie kąty widzenia

W serii ColorEdge znajdują się zarówno monitory obsługujące 

standard DCI 4K (4096 × 2160), jak i monitory obsługujące 

standard 4K UHD (3840 × 2160). Wysoka gęstość pikseli pozwala 

wyświetlać najdrobniejsze detale obrazu, co bardzo się przydaje przy 

tworzeniu, edytowaniu i weryfikowaniu treści na ekranie.

Informacje o kompatybilnych kartach graficznych:

www.eizoglobal.com/i/4k_compatibility

Poziom krzywej gamma jest dopasowywany na linii produkcyjnej 

dla każdego monitora ColorEdge z osobna. Najpierw mierzy się 

wartości gamma R, G i B w skali od 0 do 255, a następnie korzysta 

z 16-bitowej tabeli LUT, aby wybrać 256 najbardziej odpowiednich 

odcieni.

Złącza DisplayPort i HDMI umożliwiają jednoczesne wyświetlanie 

10-bitowych kolorów* z 16-bitowej tablicy LUT, co oznacza, że 

pozwalają odtworzyć ponad miliard kolorów naraz. Jest to 64 razy 

więcej kolorów niż da się uzyskać przy 8-bitowej głębi, dzięki czemu 

można osiągnąć jeszcze płynniejsze przejścia tonalne i zmniejszyć 

współczynnik Delta-E między dwoma sąsiadującymi kolorami.

* Do 10-bitowego wyświetlania niezbędna jest również karta graficzna 
i oprogramowanie obsługujące 10-bitowe sygnały. W przypadku wejścia 
HDMI konieczny jest sprzęt obsługujący standard Deep Color. 

Szeroka gama kolorów odwzorowuje niemal całą przestrzeń Adobe 

RGB*, tak więc zdjęcia zrobione w formacie RAW mogą być 

konwertowane do Adobe RGB, a obrazy wykonane w Adobe RGB 

będą wyświetlane prawidłowo. Intensywne kolory zdjęć, takie jak żywy 

błękit nieba czy bujna zieleń lasów, będą wiernie oddane, co byłoby 

niemożliwe do uzyskania na monitorach z przestrzenią barw sRGB. 

Szeroka gama kolorów gwarantuje także, że monitory odtworzą niemal 

wszystkie kolory wykorzystywanej w drukarniach przestrzeni CMYK.

* Nie dotyczy modelu CS230

Panele korzystające z technologii IPS pozwalają uzyskać kąty 

widzenia 178°, co umożliwia dwóm lub więcej osobom jednoczesne 

oglądanie obrazów wyświetlanych na ekranie, z niewielkimi tylko 

zmianami koloru lub kontrastu.

Adobe® RGB
sRGB
Japan Color 2001 coated

CG277, CX271
CG247, CX241,CS240

Full HD

Przenikanie kolorów

Inne monitory ColorEdge

Przerwana tonalność Płynna gradacja

Przestrzeń kolorów sRGB

Przestrzeń kolorów AdobeRGB

Wyświetlanie 8 i 10-bitowego obrazu

Wejście Przetwarzanie

Typowy monitor

ColorEdge

ColorEdge

8-bit

8-bit

10-bit

8-bit LUT

16-bit LUT

16-bit LUT

11

P
rz

e
w

id
y
w

a
ln

e
 

k
o

lo
ry

S
ta

b
iln

e
 w

y
ś
w

ie
tla

n
ie

 
o

b
ra

z
ó

w
U

d
o

g
o

d
n

ie
n

ia
P

o
s
tp

ro
d

u
k

c
ja

G
w

a
ra

n
c

ja
 

ja
k

o
ś
c

i



Prosta, precyzyjna kalibracja 
z oprogramowaniem ColorNavigator 6

Podstawowe funkcje ColorNavigator 6

Oprogramowanie ColorNavigator 6 jednocześnie upraszcza i przyspiesza proces kalibracji. 
Wystarczy wprowadzić docelowe wartości dla jasności, punktu bieli i krzywej gamma, 
aby w ciągu zaledwie paru minut stworzyć profil ICC.

Kalibracja do zdefiniowanych ustawień lub 

parametrów użytkownika

Dostępne są gotowe ustawienia 

parametrów dobrane pod kątem 

przygotowywania zawartości stron 

internetowych, fotografii i druku. 

Wystarczy wybrać jedną z opcji 

i kliknąć „Dostosuj” („Adjust”), 

a ColorNavigator rozpocznie kalibrację. Jest to szczególnie przydatne dla 

użytkowników bez wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu kolorami, dla 

których dobranie odpowiednich wartości byłoby wyzwaniem. Z kolei 

doświadczeni użytkownicy mogą bezpośrednio wprowadzić preferowane 

wartości jasności, punktu bieli oraz współczynnika gamma przed 

uruchomieniem kalibracji. 

Dopasowanie kolorów po kalibracji

Przełączanie między profilami

Przypominanie o rekalibracji

Zgodność kolorów między monitorami

Jeśli po kalibracji konieczne jest dalsze dostrojenie kolorów, 

ColorNavigator 6 umożliwia regulację barwy i nasycenia wszystkich 

sześciu kolorów podstawowych i wtórnych (R, G, B, C, M, Y), jak 

również punktu bieli, jasności, poziomu czerni i krzywej gamma.

Możliwa jest zmiana docelowego profilu nawet wtedy, gdy ColorNavigator 

nie jest aktywny – lista profili jest zawsze dostępna. Wystarczy wybrać jeden 

z nich, a ustawienia monitora zostaną odpowiednio zmienione.

Aby utrzymać dokładność odwzorowania kolorów, należy robić 

kalibrację monitora w regularnych odstępach czasu. ColorNavigator 

przypomina o konieczności przeprowadzenia ponownej kalibracji 

po upływie określonej liczby godzin ustalonych przez użytkownika. 

Dioda LED znajdująca się z przodu monitora przypomni o tym 

nawet bez uruchamiania programu ColorNavigator.

ColorNavigator uwzględnia różnice we właściwościach monitorów 

z rodziny ColorEdge i urządzeń kalibracyjnych, zapewniając tym 

samym wierne wyświetlanie wyników.

Ręczne dopasowywanie kolorów

Kalibracja Ponowna kalibracjaOdchylenia kolorów

Uzyskiwanie zgodności kolorów między różnymi monitorami ColorEdge
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Zaawansowane funkcje ColorNavigator 6

Emulacja mediów – sprawdź, jak inne 

urządzenia wyświetlają kolory

Kalibracja do bieli papieru lub jasności 

wzorcowej

ColorNavigator 6* potrafi emulować 

właściwości kolorów innych 

urządzeń multimedialnych, takich jak 

tablety, smartfony, notebooki i inne 

monitory LCD lub CRT. Za pomocą 

spektrofotometru ColorNavigator 6 

odczytuje z emulowanego urządzenia 

kolorowe wzorce barwne wyświetlane 

w przeglądarce internetowej i tworzy profil ICC. Autorzy oryginalnych 

treści mogą posłużyć się stworzonym profilem, aby sprawdzić, jak ich 

klienci będą widzieli kolory na swoich urządzeniach.

* Emulacja jest dostępna tylko w monitorach z rodziny ColorEdge CG.

Zewnętrzny czujnik 

przeprowadza pomiar 

bieli papieru używanego 

do drukowania, dzięki 

czemu ColorNavigator 6 

może automatycznie ustawić 

odpowiednie wartości docelowe 

dla jasności i punktu bieli. 

Można również dokonać pomiaru jasności lampy referencyjnej* 

i ustawić ją jako wartość docelową do kalibracji, aby zapewnić 

jednolitą jasność monitora i lampy referencyjnej podczas 

przeprowadzania proofingu koloru.

* Aktualnie obsługiwane są tylko JUST Color Communicator 1 i 2.

Import i eksport ustawień docelowych

Kalibracja monitora do innego profilu

Zatwierdzanie profilu

ColorEdge pozwala importować i eksportować profile docelowe 

powstałe w wyniku kalibracji oraz udostępniać je w środowiskach 

wielofunkcyjnych.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zarządzania kolorami pomiędzy 

monitorami, ColorNavigator 6 pozwala uruchomić profil innego 

monitora ColorEdge i skalibrować według niego używany monitor.

Aby zweryfikować wyniki kalibracji lub sprawdzić, jak bardzo 

kolorystyka monitora zmieniła się od ostatniej kalibracji, 

ColorNavigator 6 dokonuje pomiaru kolorowych wzorców barwnych 

wyświetlanych na monitorze. Następnie na tej podstawie pokazuje 

różnicę między wartością Delta-E określoną w profilu monitora 

i faktycznie wyświetlanymi wartościami.

Monitory z rodziny CG sprawdzają wartości dla RGB i CMYK. 

W przypadku serii CX i CS zatwierdzane są tylko wartości RGB.

Eksport Import
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Kontrola jakości z ColorNavigator Network 
i ColorNavigator NX
Programy ColorNavigator Network i Color Navigator NX umożliwiają 

jednolitą kontrolę jakości wszystkich monitorów w studio lub sieci 

monitorów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach.

Dotychczasowa kontrola jakości

Scentralizowane zarządzanie kontrolą jakości

Obniżenie nakładu pracy

Bezproblemowe usługi hostingowe

Łatwy zdalny dostęp

Serwer hostingowy ColorNavigator Network

Hollywood

Singapur Londyn

Dla wielu studiów zajmujących się drukiem, projektowaniem 

i postprodukcją utrzymanie odpowiednich ustawień monitora było 

czasochłonnym zadaniem – dotychczas każdy monitor należało 

skalibrować, zweryfikować i zatwierdzić ręcznie.

Po instalacji programu ColorNavigator NX na stacjach roboczych 

administrator może skorzystać z oprogramowania ColorNavigator 

Network, aby zautomatyzować zadania związane z kontrolą 

jakości monitorów ColorEdge w całym studio lub między różnymi 

lokalizacjami.

Te zadania to m.in. autokalibracja, ustawienie trybów kolorów, aktywacja 

blokady zapobiegającej przypadkowym zmianom ustawień kolorów (dla 

serii CG), rejestracja lub dopasowanie ustawień zarządzania zasobami 

oraz importowanie lub eksportowanie ustawień monitora.

Program kontroli jakości do monitorów z serii ColorEdge 

przeznaczony dla administratorów.

Program kontroli jakości do monitorów z serii ColorEdge 

przeznaczony dla użytkowników.

Obsługiwane przez serie CG i CX.

Korzystanie z programów ColorNavigator Network i ColorNavigator NX 

oraz monitorów z serii ColorEdge, nawet w skromnej konfiguracji 

25 monitorów, pozwala zaoszczędzić setki godzin pracy w skali roku.

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego kalkulatora oszczędności, dostępnego pod adresem: 

www.eizo.com/global/products/coloredge/time_savings_calculator/index.html

Program ColorNavigator Network znajduje się na bezpiecznym 

serwerze w chmurze i tym samym uwalnia użytkowników od 

kosztów założenia i utrzymania własnego serwera.

Serwer hostingowy programu ColorNavigator Network jest 

dostępny z dowolnej lokalizacji – wystarczy połączenie z Internetem 

i obsługa flash.

Czas poświęcany rocznie na utrzymanie 25 monitorów

Tradycyjna kontrola jakości monitorów

 – „starzenie” 
komputera

 – kalibracja
 – walidacja minut/

miesiąc miesięcy monitorów godzin rocznie
80 12 25 400

 – powiązanie
 – tworzenie 

harmonogramu

*Proces „starzenia”, kalibracji i zatwierdzania monitorów z serii ColorEdge odbywa się 
automatycznie dzięki wbudowanemu czujnikowi i oprogramowaniu ColorNavigator.

minut/
rok monitorów godzin 

rocznie godzin 
rocznie

Zaoszczędzasz

25 25 10 390
EIZO QC Solution*

Share Color Settings
Host Server

Administrator

ColorNavigator
Network

ColorNavigator
Network

ColorNavigator
Network

ColorNavigator NX

ColorNavigator NX

ColorNavigator NX

ColorNavigator NX

ColorNavigator NX

ColorNavigator NX
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ColorNavigator NX

Zapisz dane kalibracji do monitora 

Dopasowywanie kolorów

Zmiana nazwy trybu

Import i eksport ustawień monitora

Emulacja filmów dzięki tabeli LUT 3D

Informacje o monitorze

Kompatybilność

ColorNavigator NX umożliwia zarządzanie kolorem i zasobami 

na monitorach klienckich ColorEdge. Oferuje kalibrację, emulację, 

określenie błędów pomiarowych pomiędzy czujnikiem wbudowanym  

a zewnętrznym oraz ustawienia trybu kolorów.

ColorNavigator NX pozwala na zapisanie informacji o kalibracji na 

monitorze zamiast w systemie operacyjnym stanowiska roboczego. 

Dzięki temu w przypadku łączenia się z kilkoma stanowiskami 

roboczymi nie ma potrzeby ponownej kalibracji monitora.

Jeśli wymaga tego dany projekt, ColorNavigator umożliwia ręczną 

regulację jasności, krzywej gamma oraz punktu bieli dla predefiniowanych 

trybów pracy monitora, takich jak Adobe RGB czy DCI.

Program daje możliwość wprowadzenia własnych nazw dla trybów kolorów, 

co pozwala łatwo zidentyfikować tryb odpowiedni dla danego projektu. 

Ponadto można łatwo uniknąć przypadkowego użycia nieodpowiedniego 

trybu pracy, wyłączając te tryby, które nie są potrzebne do bieżących zadań. 

Możliwe jest importowanie i eksportowanie ustawień 

monitora, takich jak tryby kolorów, harmonogram 

autokalibracji czy blokada. Funkcja ta pozwala 

administratorowi na proste skonfigurowanie wielu 

monitorów. Udostępnianie ustawień monitora jest możliwe 

wyłącznie między takimi samymi modelami.

ColorNavigator NX emuluje wyświetlanie filmów na podstawie 

pliku tabeli LUT 3D (look-up table). Emulacja filmów jest 

możliwa z maksymalnie pięcioma trybami kolorów monitora 

i dostępna wyłącznie dla modeli CG277 i CG247.

Istnieje możliwość zapisania informacji o jego użytkowniku 

i lokalizacji w elektronice monitora.

Programy ColorNavigator Network i ColorNavigator NX 

są kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows, Macintosh 

i Linux. Do instalacji przy użyciu Linuxa, gdzie konieczna jest 

tylko kontrola monitorów ze strony administratora, EIZO oferuje 

oprogramowanie o nazwie NetAgent, którego można użyć zamiast 

ColorNavigator NX, aby w prosty sposób połączyć się z serwerem.

Informacje o kompatybilności ColorNavigator znajdują się na stronie 23.
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Stabilne wyświetlanie obrazu

Autorski układ ASIC Kolory na zawołanie

Stabilny poziom jasności

Jednolita jasność i kolory dzięki technologii DUE

Od włączenia monitora do momentu stabilizacji jego poziomu jasności, 

chromatyczności i cech tonalnych mija zazwyczaj 30 minut. EIZO 

ograniczyło czas rozgrzewania się monitorów z serii CG i CX o ponad 

75%,  z 30 do około 7 minut. Nieważne, czy sprawdzasz rezultaty sesji 

zdjęciowej w studiu fotograficznym czy przenosisz monitor w dowolne 

miejsce – przystąpienie do pracy zajmie tylko chwilę.

Wszystkie modele z serii ColorEdge są wyposażone w stworzony 

przez EIZO układ typu ASIC do zastosowań graficznych. Stosuje 

on własne algorytmy do precyzyjnego przetwarzania kolorów, aby 

uzyskać płynne przejścia między odcieniami.

Opatentowany przez EIZO czujnik wykrywa następujące z czasem 

zmiany podświetlenia powodujące spadek poziomu jasności 

monitora, aby móc je wyrównać. Pozwala to nie tylko osiągnąć 

stabilną jasność ekranu, ale także ograniczyć zmiany temperatury 

kolorów wynikające ze zmian jasności. Inny czujnik rejestruje zmiany 

temperatury w otoczeniu i zapobiega wahaniom chromatyczności 

oraz krzywej gamma.

Funkcja niedostępna dla modelu CS240.

Uzyskanie równomiernego podświetlenia oraz jednorodnego koloru 

na całej powierzchni matrycy było w monitorach LCD dotychczas 

niemal niemożliwe  Rozwiązaniem tego problemu jest opracowana 

przez inżynierów EIZO technologia DUE (Digital Uniformity 

Equalizer), która gwarantuje, że monitory opuszczające fabrykę 

w Japonii mają współczynnik Delta-E nie większy niż 3.  

Technologia DUE utrzymuje również na tym samym poziomie 

temperaturę barw i jasność w sytuacjach, kiedy zmienia się 

temperatura otoczenia.

*Współczynnik Delta-E odnosi się tylko do monitorów z serii CG i CX.

Stabilność ekranu

Chromatyczność (Delta x)

Minuty

Jasność

Chromatyczność (Delta y)

Zmiany chromatyczności wywołane temperaturą

Chromatyczność w monitorach ColorEdge jest stabilna

Bez DUE

6
5
0
0
 K

Ja
sn

oś
ć

C
hr

om
at

yc
zn

oś
ć

4
0
0
0
 K

ColorEdge*

Chromatyczność w innych monitorach podlega wahaniom

Temperatura otoczenia Zimno Ciepło 

Jednolitość ekranu i zmiany temperatury koloru

Wartości docelowe po 7 minutach
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Komfort i wygoda

Bogactwo złączy

Ekrany o dużych rozmiarach i rozdzielczościach

Regulowana stopka

Kaptur do trybu portretowego i pejzażowego

Symulowanie daltonizmu

Ekrany monitorów CG318-4K i CG248-4K (o przekątnych 

odpowiednio 31,1” i 23,8”) oferują obszerną przestrzeń roboczą 

do pracy w rozdzielczości 4K. Ponadto wyjątkowo wysoka gęstość 

pikseli modelu CG248-4K (aż 185 ppi) pozwala wyraźnie wyświetlać 

najdrobniejsze szczegóły obrazu na całej powierzchni ekranu. Modele 

CG247, CX241 i CS240 wyposażone są w ekran o przekątnej 24,1”, 

który pozwala wyświetlać dwie strony A4 oraz palety narzędzi. Modele 

CG277 i CX271 oferują jeszcze większe ekrany o rozmiarze 27 cali 

w rozdzielczości 2560 x 1440.

Monitory wyposażone są w wejścia DisplayPort, HDMI i DVI, 

które umożliwiają podłączenie różnych typów kart graficznych. 

Wejście HDMI pozwala też na bezpośrednie podłączenie 

cyfrowego aparatu. Ponadto dostępne są 2 porty USB (upstream), 

pozwalające na jednoczesne podłączenie 2 komputerów, dzięki 

czemu nie ma potrzeby przepinania kabla USB przy korzystaniu 

z ColorNavigatora i przełączania pomiędzy komputerami.

Modele 4K wyposażone są w 1 port USB upstream i 3 porty USB 

downstream.

Ekran można ustawić pod takim kątem, aby wygodnie pokazać swoją 

pracę koledze lub klientowi. Monitory ColorEdge są wyposażone 

w uniwersalną stopkę, dzięki której można łatwo zmienić wysokość lub 

nachylenie, obrócić ekran, jak również pracować w trybie portretowym.

Stopka w modelu CG318-4K nie pozwala na ustawienie w trybie 

portretowym.

Z większości kapturów można 

korzystać tylko w trybie pejzażowym, 

ale do monitorów z serii CG 

dołączony jest unikalny kaptur 

zaprojektowany w taki sposób, 

że można z niego korzystać również 

w trybie portretowym. Osłoni on 

ekran monitora przed odblaskami 

bez względu na to, w jakim trybie 

pracujesz.

Kaptury do modeli CG318-4K 

i CG248-4K nie są przystosowane 

do pracy w trybie portretowym.

W przypadku serii CX i CS kaptur jest 

opcjonalny.

Oprogramowanie UniColor Pro (dostępne 

na www.eizoglobal.com) symuluje daltonizm i pozwala 

projektantom zobaczyć, jak stworzone przez nich 

materiały będą postrzegane przez osoby z zaburzeniami 

widzenia kolorów.

HDMIDVI DisplayPort

Regulacja wysokości

Tryb portetowy Obrót

Nachylenie

USB 
upstream 
x 2

USB 
downstream 
x 2
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Wysoka wydajność 
w zastosowaniach wideo

Wyświetlanie głębokiej czerni

Odtwarzanie 1080/24p

Dokładne wyświetlanie kolorów dzięki 3D LUT

Obsługa sygnału 4K × 2K

Przyciski LED z przewodnikiem na ekranie

Gotowe ustawienia trybów kolorów

Marker obszaru bezpiecznego

Poszerzanie zakresu sygnału wejściowego

Przy oglądaniu ekranu pod kątem w słabo oświetlonym pomieszczeniu 
ciemne odcienie są zazwyczaj wyblakłe, co jest spowodowane właściwościami 
podświetlenia LED. Monitory z serii CG i CX utrzymują wysoki 
współczynnik kontrastu, nawet przy patrzeniu na ekran pod kątem, 
dzięki czemu ciemne odcienie zachowują swoją głębię. Ponadto wystarczy 
wcisnąć jeden przycisk z przodu monitora, aby nadać wysokiej jasności 
i współczynnikowi kontrastu pierwszeństwo nad jednolitą jasnością ekranu.

Filmy kinowe są zwykle nagrywane z szybkością 24 kl./s i wyglądają 
nienaturalnie podczas odtwarzania na typowych monitorach, które 
wyświetlają 60 kl./s. Seria monitorów CG obsługuje sygnały wideo 
o szybkości wyświetlania 24 kl./s, dzięki czemu edytując film, 
można go widzieć dokładnie tak, jak powinien być oglądany.

W monitorach z serii CG wykorzystywana jest technologia 3D LUT, 
która indywidualnie dostosowuje kolory RGB, pobierając dane 
z trójwymiarowej tabeli. Korzystając z funkcji emulacji w dołączonym 
oprogramowaniu ColorNavigator, 3D LUT naśladuje filmowy wygląd 
wyświetlanego obrazu, dzięki czemu twórcy mogą sprawdzić, jak zobaczą 
go widzowie. 3D LUT poprawia 
również addytywne mieszanie 
kolorów monitora (połączenie RGB), 
które jest kluczowe przy wyświetlaniu 
neutralnych odcieni szarości.

Korzystając ze złącza DisplayPort, model CG277 obsługuje 
wyświetlanie sygnału w rozdzielczościach 4K × 2K (4096×2160 
oraz 3840×2160) i 30 klatkach na sekundę po automatycznym, 
wewnętrznym przeskalowaniu go do postaci 2560×1440. Funkcja 
ta sprawia, że ColorEdge CG277 jest idealny do edycji materiału 
wideo w stacjach telewizyjnych i cyfrowej kinematografii, gdzie 
coraz częściej korzysta się z rozdzielczości 4K x 2K.

Monitory z serii CG wyposażono w podświetlane przyciski kontrolne 
i wyświetlany na ekranie przewodnik, który pomaga w ich obsłudze. 
Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla osób pracujących w słabo 
oświetlonych pomieszczeniach, takich jak studia postprodukcji.

Przycisk na monitorach z serii CG zapewnia szybki dostęp do kilku 
standardowych nadawczych trybów kolorów: REC. 709, EBU, 
SMPTE-C oraz DCI.

Monitory z serii CG pozwalają na wyświetlenie markera 
bezpiecznego obszaru wskazującego fragment obrazu, który wyświetli 
się po podłączeniu monitora 
do danego urządzenia. Dzięki 
temu można sprawdzić, czy 
napisy i inne informacje 
tekstowe będą widoczne. Kolor 
znacznika można zmienić 
tak, aby widzieć go wyraźnie 
na każdym obrazie.

Wszystkie modele ColorEdge oferują profesjonalistom pracującym 
w studio całą 10-bitową skalę szarości, co przydaje się zwłaszcza 
przy pracy na bardzo ciemnych lub bardzo jasnych obszarach obrazu. 
Ustawianie ekranu w tryb pełnej 10-bitowej skali szarości ujawnia 
o 6% lub 14% więcej odcieni szarości, od wartości 0 (prawdziwa 
czerń) do 1023 (prawdziwa biel) w porównaniu do typowych 
możliwości wyświetlania nadawanych sygnałów.

Monitory z serii CG i CX Typowe monitory
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Typowy pobór mocy

Tradycyjny monitor 
(CCFL)

Modele CG277 
i CX271(LED)

40% 
mniej

Współpraca 
międzynarodowa

Gwarancja jakości 
i ochrona środowiska 
w jednym

Program Ambasadorski EIZO i Magnum5-letnia gwarancja

Gwarancja poziomu jasności i kolorów

Podświetlenie LED bez rtęci

Zerowy pobór mocy po wyłączeniu

Aktywny członek ICC

W 2013 roku firmy 
EIZO i Magnum Photos 
ogłosiły rozpoczęcie 
współpracy w ramach 
programu ambasadorskiego. 
15 fotografów z europejskich 
i amerykańskich biur Magnum 
włączyło monitory EIZO 
ColorEdge do własnych 
środowisk zarządzania 

kolorem. Korzystają z nich przy tworzeniu współczesnych 
zdjęć oraz odnawianiu historycznych obrazów, dzieląc się 
swoimi doświadczeniami z EIZO i zapewniając obiektywną 
informację zwrotną.

Na etapie projektowania modelu ColorEdge CG277 fotograf 
Magnum Carl De Keyzer przetestował go i skomentował: 
„System kalibracji jest niesamowity – po raz pierwszy mogę 
skalibrować ekran bez pomocy eksperta. Kolory idealnie 
zgadzają się z wydrukiem i efekt końcowy jest identyczny 
z tym, co wyświetla się na ekranie.” 

EIZO i Magnum pracują nad stworzeniem indywidualnych 
profili ambasadorów, które dadzą wgląd w ich kariery, 
dziedziny pracy i doświadczenia z monitorami EIZO.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:
http://www.eizo.com/global/magnumphotos/

Monitory ColorEdge objęte są 5-letnią gwarancją producenta, 
która obejmuje wszystkie komponenty, łącznie z panelem LCD. 
Oferowanie klientom tak długiej gwarancji jest możliwe 
dlatego, że produkty EIZO powstają w fabrykach firmy,  co 
pozwala na ścisłą kontrolę jakości i zapewnienie trwałości 
każdego monitora.

Poziom jasności i kolorów w modelach CG277 i CG247 objęty 
jest gwarancją do 10 tys. godzin pracy od momentu zakupu.
Jasność monitora musi być ustawiona na poziomie 120 cd/m2 lub 
mniej, a temperatura kolorów w przedziale 5000–6500 K.

Wszystkie modele wyposażono w niezawierające rtęci 
podświetlenie LED, dzięki któremu monitor ma minimalny 
wpływ na środowisko naturalne.

Po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania monitora pobór 
mocy spada do zera.

EIZO jest aktywnym członkiem 
Międzynarodowego Konsorcjum 
Kolorystycznego (ICC). Celem tej 
organizacji jest promowanie otwartych, 
niezależnych od producentów 
i dostępnych na różnych platformach 
systemów zarządzania kolorami.

Carl De Keyzer z monitorem ColorEdge CG277

5 LAT

GWARANCJI
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Panel Typ IPS IPS

Przekątna 31,1" / 79 cm (789 mm) 23,8" / 60 cm (604 mm)

Naturalna rozdzielczość 4096 x 2160 (1,9:1) 3840 x 2160 (16:9)

Rozmiar wyświetlanego obrazu 698 x 368,1 mm 527 x 206,5 mm

Rozmiar piksela 0,1704 x 0,1704 mm 0,1373 x 0,1373 mm

Liczba odcieni szarości
DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni) DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni)

Liczba wyświetlanych kolorów
DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów

Kąty widzenia (poziom, pion) 178°, 178° 178°, 178°

Jasność 350 cd/m
2

350 cd/m
2

Zalecana jasność do kalibracji 120 cd/m
2
 lub mniej 120 cd/m

2
 lub mniej

Kontrast 1500:1 1000:1

Czas reakcji (typowy) 9 ms (Gray-to-gray) 14 ms (Gray-to-gray)

Sygnały wideo
Wejścia sygnałowe

DisplayPort x 2 (z HDCP Ver.1.x), HDMI x 2 (z HDCP 

Ver.1.x, Deep Color)

DisplayPort x 2 (z HDCP Ver.1.x), HDMI x 2 (z HDCP 

Ver.1.x, Deep Color)

Częstotliwość odświeżania (cyfrowa: poziom, pion) DisplayPort: 24.5 - 137.5 kHz / 22.5 - 71.5 Hz DisplayPort: 24.5 - 137.5 kHz / 22.5 - 71.5 Hz 

HDMI: 14.5 - 135.5 kHz / 22.5 - 71.5 Hz HDMI: 14.5 - 135.5 kHz / 22.5 - 71.5 Hz

Częstotliwość odświeżania (analogowa: poziom, pion) - -

USB Funkcja 1 port do kontroli monitora 1 port do kontroli monitora

3 porty jako hub USB (łącznie z 1 portem ładowania USB) 3 porty jako hub USB (łącznie z 1 portem ładowania USB)

Standard USB 3.0 USB 3.0

Zasilanie Wymagania zasilania AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksymalne zużycie mocy 140 W 136 W

Typowe zużycie mocy 54 W 52 W

W trybie oszczędzania (Power Save) poniżej 9 W poniżej 9 W

W trybie standby poniżej 9 W poniżej 9 W

Zarządzanie poborem mocy Power Save (DisplayPort Rev. 1.2) Power Save (DisplayPort Rev. 1.2)

Funkcje Predefiniowane tryby pracy Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Rec709, EBU, 

SMPTE-C, DCI, Rec2020, Calibration) 

Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Rec709, EBU, 

SMPTE-C, DCI, Rec2020, Calibration) 

Auto EcoView Nie Nie

Specyfikacja fizyczna Wymiary (tryb pejzażowy, szer. x wys. x głęb.) 735 x 434 - 583 x 245 mm 553 x 394 - 544 x 245 mm

Wymiary (tryb portretowy, szer. x wys. x głęb.) - 345 x 564 - 642 x 245 mm

Wymiary (bez stopki, szer. x wys. x głęb.) 735 x 423 x 65.5 mm 553 x 345 x 64 mm

Wymiary (tryb pejzażowy z kapturem, szer. x wys. x głęb.) 754.4 x 443.6 - 592.6 x 361 mm 572.4 x 553 x 340 mm

Wymiary (tryb portretowy z kapturem, szer. x wys. x głęb.) - -

Waga 11.3 kg 8.5 kg 

Waga bez stopki 8.3 kg 5.7 kg

Waga z kapturem 12.2 kg 9.2 kg

Regulacja wysokości 149 mm 150 mm

Nachylenie 35° w górę, 5° w dół 35° w górę, 5° w dół

Obrót 344° 344° 

Piwot - 90°

Rozstaw otworów montażowych w standardzie VESA 100 x 100 mm 100 x 100 mm

Wymagania środowiskowe
Temperatura Tryb pejzażowy: 0 - 35 °C, tryb portretowy: 0 - 30 °C 0 - 35 °C

Wilgotność 20 - 80 % 20 - 80 %

Certyfikaty i standardy CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003 B, TUV/

S, PSE, VCCI-B, CCC, RCM, GOST-R, RoHS, TUV/Ergonomics, 

RoHS, WEEE

CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003 B, TUV/

S, PSE, VCCI-B, CCC, RCM, GOST-R, RoHS, TUV/Ergonomics, 

RoHS, WEEE

Gwarancja 5 lat
 1, 2, 3

5 lat
 1, 2, 3

Przewidywalne kolory

P12 Wbudowany kalibrator Tak Tak

P12 Wbudowany czujnik korekcji - -

P14
ColorNavigator 6

Oprogramowanie do zarządzania kolorem
Dołączone Dołączone

P16
ColorNavigator NX 

Oprogramowanie do zarządzania kolorem
Obsługiwane Obsługiwane

P17
ColorNavigator Network 

Sieciowe rozwiązanie do zarządzania kolorem
Obsługiwane Obsługiwane

P13 Fabryczna kalibracja Tak Tak

P13 Szeroka gama barw Adobe RGB: 99% Adobe RGB: 99%

P13 Jednoczesne wyświetlanie 10-bitowych kolorów Tak Tak

Stabilne wyświetlanie 

kolorów
P18

Uzyskanie stabilnego koloru po uruchomieniu monitora Tak (3 minuty) Tak (3 minuty)

Jednolita jasność i kolor (DUE) Tak Tak

Udogodnienia P19
Stopka z możliwością regulacji Wysokość, nachylenie, obrót Wysokość, nachylenie, obrót, tryb portretowy

Kaptur Dołączony Dołączony

Postprodukcja P20

Prawdziwa czerń Tak Tak

Podświetlane przyciski kontrolne Tak Tak

Tabela LUT 3D Tak Tak

Obniżenie rozdzielczości 4K x 2K Tak Tak

Poszerzanie zakresu Tak Tak

Gwarancja jakości P21
12-miesięczna gwarancja na wadliwe piksele

 3
12 miesięcy 12 miesięcy

Gwarancja jasności i koloru
 2

10,000 godzin 10,000 godzin

Specyfikacje techniczne

1 Czas użytkowania to 30 tysięcy godzin od daty zakupu.  
2 Jasność monitora objęta jest gwarancją do 10 tysięcy godzin od daty zakupu pod warunkiem, że była ustawiona na zalecanym poziomie 120 cd/m2 lub mniej, a temperaturę kolorów ustawiono w zakresie 5000–6500 K.
3 Producent gwarantuje brak uszkodzonych pikseli RGB do 12 miesięcy od daty zakupu w oparciu o ISO 9241-307 (klasa 1 uszkodzenia pikseli).
Z powodu współczesnej technologii LCD panel może zawierać ograniczoną liczbę wypalonych lub migających pikseli. 
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IPS IPS IPS IPS

27" / 68 cm (684 mm) 24.1" / 61 cm (611 mm) 27" / 68 cm (684 mm) 24.1" / 61 cm (611 mm)

2560 x 1440 (16:9) 1920 x 1200 (16:10) 2560 x 1440 (16:9) 1920 x 1200 (16:10)

596.7 x 335.6 mm 518.4 x 324 mm 596.7 x 335.6 mm 518.4 x 324 mm

0.2331 x 0.2331 mm 0.270 x 0.270 mm 0.2331 x 0.2331 mm 0.270 x 0.270 mm

DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni) DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni) DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni) DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni)

DVI: 256 odcieni (paleta 65281 odcieni) DVI: 256 odcieni (paleta 65281 odcieni) DVI: 256 odcieni (paleta 65281 odcieni) DVI: 256 odcieni (paleta 65281 odcieni)

DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów

DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów

178°, 178° 178°, 178° 178°, 178° 178°, 178°

300 cd/m
2

350 cd/m
2

300 cd/m
2

350 cd/m
2

120 cd/m
2
 lub mniej 120 cd/m

2
 lub mniej 120 cd/m

2
 lub mniej 120 cd/m

2
 lub mniej

1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

6 ms (Gray-to-gray) 7.7 ms (Gray-to-gray) 6 ms (Gray-to-gray) 7.7 ms (Gray-to-gray)

DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI 

(z HDCP, Deep Color)

DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI 

(z HDCP, Deep Color)

DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI 

(z HDCP, Deep Color)

DVI-I 29 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI 

(z HDCP, Deep Color)

DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) DisplayPort, DVI: 26 - 89 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

- - - 26 - 78 kHz, 47.5 - 61 Hz

2 porty do kontroli monitora 2 porty do kontroli monitora 2 porty do kontroli monitora 2 porty do kontroli monitora

2 porty jako hub USB 2 porty jako hub USB 2 porty jako hub USB 2 porty jako hub USB

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

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

99 W 83 W 99 W 81 W

43 W 33 W 43 W 32 W

poniżej 0.7 W poniżej 0.7 W poniżej 0.7 W poniżej 0.5 W

poniżej 0.5 W poniżej 0.5 W poniżej 0.5 W poniżej 0.5 W

Power Save (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM) Power Save (DisplayPort Version 1.1a, and DVI DMPM) Power Save (DisplayPort: Rev. 1.1a, DVI: DVI DMPM) Power Save (VESA DPM, DisplayPort Version 1.1a, and DVI DMPM)

Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Rec709, EBU, 

SMPTE-C, DCI, Calibration)

Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, REC709, EBU, 

SMPTE-C, DCI, Calibration)

Color Mode (Custom, Paper, Adobe RGB, sRGB, Calibration) Color Mode (Custom, Paper, Adobe RGB, sRGB, Calibration)

- - Tak (funkcja domyślnie wyłączona) Tak (funkcja domyślnie wyłączona)

646 x 425 - 576.5 x 281.5 mm 575 x 417 - 545 x 245.5 mm 646 x 425 - 576.5 x 281.5 mm 575 x 417 - 545 x 245.5 mm

402 x 671 - 704 x 281.5 mm 398 x 594.5 - 642.5 x 245.5 mm 402 x 671 - 704 x 281.5 mm 398 x 594.5 - 642.5 x 245.5 mm

646 x 402 x 92 mm 575 x 398 x 75 mm 646 x 402 x 92 mm 575 x 398 x 75 mm

653 x 432.5 - 584 x 379.5 mm 582.5 x 425 - 553 x 369 mm - -

410.5 x 679 - 712 x 379.5 mm 406 x 602.5 - 650.5 x 369 mm - -

12.8 kg 9.1 kg 12.8 kg 9.0 kg

8.8 kg 6.5 kg 8.8 kg 6.4 kg

13.8 kg 9.9 kg - -

151.5 mm 128 mm 151.5 mm 128 mm

25° w górę, 0° w dół 30° w górę, 0° w dół 25° w górę, 0° w dół 30° w górę, 0° w dół

344° 344° 344° 344°

90° 90° 90° 90°

100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm

0 - 35 °C 0 - 35 °C 0 - 35 °C 0 - 35 °C

20 - 80 % 20 - 80 % 20 - 80 % 20 - 80 %

CB, TÜV/GS, CE, cTÜVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, 

VCCI-B, TÜV/Ergonomics, c-Tick, GOST-R, RoHS, WEEE, CUDO 

certified mark

CE, TÜV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, 

TÜV/Ergonomics, c-Tick, RoHS, WEEE, GOST-R

CB, TÜV/GS, CE, cTÜVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, 

VCCI-B, TÜV/Ergonomics, c-Tick, GOST-R, RoHS, WEEE, CUDO 

certified mark

CE, TÜV/GS, cTÜVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, 

TÜV/Ergonomics, c-Tick, RoHS, WEEE, GOST-R

5 lat
 1, 2, 3

5 lat
 1, 2, 3

5 lat
 1, 3

5 lat
 1, 3

Tak Tak - -

- - Tak Tak

Dołączone Dołączone Dołączone Dołączone

Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane

Tak Tak Tak Tak

Adobe RGB: 99% Adobe RGB: 99% Adobe RGB: 99% Adobe RGB: 99%

Tak Tak Tak Tak

Tak (7 minut) Tak (7 minut) Tak (7 minut) Tak (7 minut)

Tak Tak Tak Tak

Wysokość, nachylenie, obrót, tryb portretowy Wysokość, nachylenie, obrót, tryb portretowy Wysokość, nachylenie, obrót, tryb portretowy Wysokość, nachylenie, obrót, tryb portretowy

Dołączony Dołączony Opcjonalny Opcjonalny 

Tak Tak Tak Tak

Tak Tak - -

Tak Tak - -

Tak (Downscaling) - - -

Tak Tak Tak Tak

12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

10,000 godzin 10,000 godzin - -
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Panel Typ IPS IPS

Przekątna 24.1" / 61 cm (611 mm) 23" / 58 cm (584 mm)

Naturalna rozdzielczość 1920 x 1200 (16:10) 1920 x 1080 (16:9)

Rozmiar wyświetlanego obrazu 518.4 x 324 mm 509.2 x 286.4 mm

Rozmiar piksela 0.270 x 0.270 mm 0.2652 x 0.2652 mm

Liczba odcieni szarości DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni) DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (paleta 65281 odcieni)

DVI: 256 odcieni (paleta 65281 odcieni) DVI: 256 odcieni (paleta 65281 odcieni)

Liczba wyświetlanych kolorów DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów

DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów

Kąty widzenia (poziom, pion) 178°, 178° 178°, 178°

Jasność 350 cd/m
2

300 cd/m
2

Zalecana jasność do kalibracji 120 cd/m
2
 lub mniej 120 cd/m

2
 lub mniej

Kontrast 1000:1 1000:1

Czas reakcji (typowy) 7.7 ms (Gray-to-gray) 10.5 ms (Gray-to-gray)

Sygnały wideo
Wejścia sygnałowe

DVI-I 29 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, 

Deep Color)

DVI-I 29 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), 

HDMI (z HDCP)

Częstotliwość odświeżania (cyfrowa: poziom, pion) DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) DisplayPort, DVI: 26 - 68 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)

HDMI: 15 - 78 kHz, 23.75 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 68 kHz, 23.75 - 61 Hz

Częstotliwość odświeżania (analogowa: poziom, pion) 26 - 78 kHz, 47.5 - 61 Hz 26 - 68 kHz, 47.5 - 61 Hz

USB Funkcja 2 porty do kontroli monitora 2 porty do kontroli monitora

2 porty jako hub USB 2 porty jako hub USB

Standard USB 2.0 USB 2.0

Zasilanie Wymagania zasilania AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz

Maksymalne zużycie mocy 68 W 54 W

Typowe zużycie mocy 27 W 21 W

W trybie oszczędzania (Power Save) poniżej 0,5 W poniżej 0,5 W

W trybie standby poniżej 0,5 W poniżej 0,5 W

Zarządzanie poborem mocy Power Save (VESA DPM, DisplayPort Version 1.1a i DVI DMPM) Power Save (VESA DPM, DisplayPort Version 1.1a i  DVI DMPM)

Funkcje Predefiniowane tryby pracy Color Mode

 (Custom, Paper, Adobe RGB, sRGB, Calibration)

Color Mode

(User1, User2, User3, Paper, sRGB, Calibration)

Auto EcoView - Tak

Specyfikacja fizyczna Wymiary (tryb pejzażowy, szer. x wys. x głęb.) 575 x 423 - 553 x 245 mm 544 x 372.5 - 526.5 x 245.5 mm

Wymiary (tryb portretowy, szer. x wys. x głęb.) 398 x 586 - 651 x 245 mm 353 x 563.5 - 627 x 245.5 mm

Wymiary (bez stopki, szer. x wys. x głęb.) 575 x 398 x 71 mm 544 x 353 x 75 mm

Wymiary (tryb pejzażowy z kapturem, szer. x wys. x głęb.) - -

Wymiary (tryb portretowy z kapturem, szer. x wys. x głęb.) - -

Waga 8.7 kg 7.5 kg 

Waga bez stopki 6 kg 4.8 kg

Waga z kapturem - -

Regulacja wysokości 130 mm 154 mm

Nachylenie 35° w górę, 5° w dół 30° w górę, 0° w dół

Obrót 344° 344°

Piwot 90° 90°

Rozstaw otworów montażowych w standardzie VESA 100 x 100 mm 100 x 100 mm

Wymagania środowiskowe
Temperatura 0 - 35 °C 0 - 35 °C

Wilgotność 20 - 80 % 20 - 80 %

Certyfikaty i standardy CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, 

VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, GOST-R

CUDO certified mark, TCO Displays 5.2, TÜV/S, TUV/

Ergonomics, TÜV/GS, cTÜVus, CE, c-Tick, CB, VCCI-B, FCC-B, 

Canadian ICES-003-B, RoHS, WEEE

Gwarancja 5 lat 
1

5 lat
 1, 3

Przewidywalne kolory

P12 Wbudowany kalibrator - -

P12 Wbudowany czujnik korekcji - Tak

P14
ColorNavigator 6

Oprogramowanie do zarządzania kolorem
Dołączone Dołączone

P16
ColorNavigator NX 

Oprogramowanie do zarządzania kolorem
- -

P17
ColorNavigator Network 

Sieciowe rozwiązanie do zarządzania kolorem
- -

P13 Fabryczna kalibracja Tak Tak

P13 Szeroka gama barw Adobe RGB: 99% -

P13 Jednoczesne wyświetlanie 10-bitowych kolorów Tak Tak

Stabilne wyświetlanie 

kolorów
P18

Uzyskanie stabilnego koloru po uruchomieniu monitora Tak (30 minut) Tak (30 minut)

Jednolita jasność i kolor (DUE) Tak Tak

Udogodnienia P19
Stopka z możliwością regulacji Wysokość, nachylenie, obrót, tryb portretowy Wysokość, nachylenie, obrót, tryb portretowy

Kaptur Opcjonalny Opcjonalny

Postprodukcja P20

Prawdziwa czerń - -

Podświetlane przyciski kontrolne - -

Tabela LUT 3D - -

Obniżenie rozdzielczości 4K x 2K - -

Poszerzanie zakresu Tak Tak

Gwarancja jakości P21
12-miesięczna gwarancja na wadliwe piksele

 3
12 miesięcy 12 miesięcy

Gwarancja jasności i koloru
 2

- -

Specyfikacje techniczne

1 Czas użytkowania to 30 tysięcy godzin od daty zakupu.  
2 Jasność monitora objęta jest gwarancją do 10 tysięcy godzin od daty zakupu pod warunkiem, że była ustawiona na zalecanym poziomie 120 cd/m2 lub mniej, a temperaturę kolorów ustawiono w zakresie 5000–6500 K.
3 Producent gwarantuje brak uszkodzonych pikseli RGB do 12 miesięcy od daty zakupu w oparciu o ISO 9241-307 (klasa 1 uszkodzenia pikseli).
Z powodu współczesnej technologii LCD panel może zawierać ograniczoną liczbę wypalonych lub migających pikseli.
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Kompatybilne 

systemy 

operacyjne

Macintosh Windows

OS X Mavericks (10.9) / Mountain Lion (10.8)

Mac OS X 10.7.5, Yosemite 10.10

Windows 8.1 (32-bitowy, 64-bitowy) / 8 (32-bitowy, 64-bitowy) / 

7 (32-bitowy, 64-bitowy)

Dodatkowe 

wymagania

Apple Macintosh spełniający wymagania systemowe Komputer PC spełniający wymagania systemowe

 ∙ Dwa porty USB lub więcej

 ∙ Minimum 16,7 miliona wyświetlanych kolorów

 ∙ Minimalna rozdzielczość 1024 x 768

Kompatybilne 

systemy 

operacyjne

Macintosh Windows Linux

OS X Mavericks (10.9) / Mountain Lion (10.8)

Mac OS X 10.7.5

Windows 8.1 (32-bitowy, 64-bitowy) / 8 (32-bitowy, 64-bitowy) / 

7 (32-bitowy, 64-bitowy)

Red Hat Enterprise Linux Workstation 6

Obsługiwane 

monitory

 ∙ Monitory z serii ColorEdge CG z wbudowanym kalibratorem

 ∙ Monitory z serii ColorEdge CX

Producent Obsługiwane czujniki Uwagi

X-Rite i1 Monitor,  i1 Pro, i1 Pro2, i1 Display, i1 Display 2,  

i1 Display 3,  i1 Display Pro

 ∙ Funkcja dopasowania ustawień w zależności od oświetlenia jest 

niedostępna dla czujników i1 Monitor i i1 Display

ColorMunki PHOTO, ColorMunki DESIGN  ∙ ColorMunki Display iColorMunki Smile nie są obsługiwane.

DataColor Spyder 3, Spyder 4  ∙ Funkcje dopasowania ustawień w zależności od oświetlenia oraz 

priorytetu balansu szarości nie są dostępne
EIZO EX1, EX2

Wbudowany kalibrator  ∙ Funkcje dopasowania ustawień w zależności od oświetlenia oraz 

pomiaru bieli papieru są niedostępne, wobec czego niedostępna 

jest również kalibracja z użyciem tych parametrów.

basICColor DISCUS

Klein K-10  ∙ Funkcje dopasowania ustawień w zależności od oświetlenia oraz 

pomiaru bieli papieru są niedostępne

Konica Minolta CA-210, CA-310, CS-1000, CS-1000A, CS-2000, CS-2000A, CS-

200

 ∙ Czujniki nie są obsługiwane przez Mac OS X

 ∙ Funkcje dopasowania ustawień w zależności od oświetlenia oraz 

pomiaru bieli papieru są niedostępne

 ∙ Sterownik nie jest dołączony do Color Navigator 6

Photo Research PR-655, PR-680  ∙ Funkcje dopasowania ustawień w zależności od oświetlenia oraz 

pomiaru bieli papieru są niedostępne

Producent Obsługiwane czujniki Uwagi

X-Rite i1 Monitor, i1 Pro, i1 Pro 2

i1 Display 3, i1 Display Pro

ColorMunki PHOTO, ColorMunki DESIGN  ∙ ColorMunki Display i ColorMunki Smile nie są obsługiwane

 ∙ Czujniki nie są obsługiwane przez Linuxa

DataColor Spyder3, Spyder4  ∙ Czujniki nie są obsługiwane przez Linuxa

EIZO EX1, EX2

Wbudowany kalibrator

basICColor DISCUS  ∙ Czujniki nie są obsługiwane przez Linuxa

Klein K-10

Konica Minolta CA-210, CA-310, CS-1000, CS-1000A, CS-2000, CS-2000A, CS-200  ∙ Czujniki nie są obsługiwane przez systemy Mac OS X i Linux

 ∙ ColorNavigator NX nie ma dołączonego sterownika

Photo Research PR-655, PR-680  ∙ Czujniki nie są obsługiwane przez systemy Mac OS X i Linux

 ∙ ColorNavigator NX nie ma dołączonego sterownika

Wymagania systemowe programu ColorNavigator 6 (stan z marca 2015) 

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie www.eizoglobal.com.

ColorNavigator NX (stan z marca 2015) 

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie www.eizoglobal.com.

Urządzenia pomiarowe kompatybilne z programem ColorNavigator 6

Urządzenia pomiarowe kompatybilne z programem ColorNavigator NX
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Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:
Alstor sp. j.
ul. Wenecka 12, 03‒241 Warszawa 
tel. (022) 510 24 00 
www.eizo.pl, eizo@eizo.pl

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Phone +81-76-277-6792 Fax +81-76-277-6793

www.eizoglobal.com


