
CG2730
Ön előnyei

Köszönhetően a True-Black-Panel képernyőnek, a 16 bites Look
Up Table-nek és a tartozékként szállított árnyékoló panelnek, a
csúcskategóriájú ColorEdge CG2730 monitor a legigényesebb
fotósok és tervezők igényeit is kielégíti. A True-Black-IPS-Panel
több mint 99%-ban lefedi az AdobeRGB, és 98%-ban a DCI-P3
színtartományt. A beépített kalibráló érzékelő, az EIZO saját fej-
lesztésű mikroprocesszorja és az egyedi gyári kalibráció olyan
verhetetlen kombinációt eredményez, mely a legmagasabb szín-
hűséget biztosítja a vásárlók számára. És azért, hogy a felhasz-
nálónak ne kelljen rendszeresen a kalibrálással bajlódnia: Az
automatikus kalibrálást kényelmesen az éjszakai vagy a hétvégi
időszakokra lehet időzíteni. Így mindig valósághű, eredeti színe-
ket láthat.

 27 hüvelykes, széles színtartományú LCD panel 2560
x 1440 képpontos (WQHD) felbontással a legfino-
mabb részletekért

 EIZO mikrochip a hajszálpontos, egyöntetű és ál-
landó színmegjelenítés érdekében

 Szélesebb színátfogás a 99%-os AdobeRGB és a
98%-os DCI P3 színtartomány lefedettségnek köszön-
hetően

 Beépített mérőkészülék a teljesen automatikus önkalib-
rációhoz

 A fényerő, fehérpont és gammaérték pontos hardve-
res kalibrációja

 Digital Uniformity Equalizer a pontos fénysűrűség-
eloszláshoz és színtisztasághoz

 Színpontosság 16 bites Look Up Table-lel és akár 10
bites színvisszaadás

 Hőmérsékletvezérelt színelcsúszás- és fényerőkorrek-
ció

 Display Port-, DVI-D- és HDMI bemenet a digitális és
analóg csatlakozáshoz

 ColorNavigator kalibrációs szoftverrel és árnyékoló
ernyővel
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Próbanyomat-ellenőrzésre is alkalmas

Az EIZO CG2730 megfelel az ISO/CD 12646 szabvány szi-
gorú követelményeinek is a tesztnyomtatás ellenőrzésére. A mo-
nitort a Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. (Fogra grafikai
technológiai kutatási szövetség) is bevizsgálta. A CG2730 ki-
váló jellemzői révén a „FograCert Softproof Monitor“ minősítést
is elnyerte. Vagyis Ön egy tökéletes színhűségű, már számos te-
rületen bizonyított monitorral dolgozhat.

Kiváló képminőség az éles képekért

A (2560 x 1440) legnagyobb felbontást nyújtó képernyő ki-
emelkedő 1500:1 kontrasztarányával és 350 cd/m² fényerejé-
vel nyűgözi le a felhasználókat. Ezáltal a különböző grafikák és
képek képpont-pontosságú szerkesztését is lehetővé teszi. A szö-
veg körvonalai pedig különösen világosan és pontosan jelennek
meg. A IPS (Wide Gamut) panellel szerelt LCD modul akár 178
fokos látószöget is lehetővé tesz. Így a színárnyalatok és a kont-
rasztok megjelenítése mindig egyenletes mértékű marad.

Széles színtér – iparági szabványok szerinti élénk
színmegjelenítés

A digitális filmgyártásnál használatos DCI-P3 szabvány szerinti
színtér mintegy 98%-át lefedő, széles színskálájú monitor a Rec.
2020 szabvány alkalmazását is támogatja.

A CG2730 ezenkívül az Adobe RGB színteret alkotó árnyala-
tok 99%-ának megjelenítésére is alkalmas. A RAW formátumban
rögzített, majd AdobeRGB változatúvá átalakított képek kiemel-
kedő színhűségben jeleníthetők meg a monitoron. Az EIZO mo-
nitorok ezenkívül a nyomtatási feladatok elvégzésekor is rendkí-
vül hasznosak: Gyakorlatilag a CMYK színtér teljes egészét le-
fedik (az ISO Coated és a U.S. Web Coated színárnyalatait is
ideértve). A nyomatminőség vizsgálata már közvetlenül a képer-
nyőn keresztül is elvégezhető, vagyis elhagyható a próbanyo-
mat-ellenőrzési munkaszakasz.

True Black: színmélység az élénk képekért

A CG2730 kiemelkedő kontrasztarányának köszönhetően az
olyan, nagy színmélységű feketeárnyalatok is kiváló minőségben
jeleníthetők meg, melyek az LCD monitorokon a háttérvilágítás
következtében gyakorta halványnak vagy elmosódottnak tűnnek.
Különösen akkor, ha oldalirányból tekintik meg az ilyen monitort.
A CG sorozatú készülékeket viszont olyan védőfóliával látták
el, mely kompenzálja a kontraszt okozta színveszteséget, így
nagyobb látószögeknél is lehetővé teszi az említett színmélységű
feketeárnyalatok pontos megjelenítését.
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Beépített érzékelő az önkalibrálás érdekében

A beépített érzékelővel maximális mértékű színpontosság érhető
el. A színillesztés elvégzéséhez is ideális, mivel a környezeti
hatások, például a megvilágítás kiegyenlítését, valamint a képek
középső és szélső részeinek összehangolását is lehetővé teszi.
Így a képernyő teljes felületén egyenletes megjelenítést biztosít.
A keret alatt elhelyezkedő érzékelő kizárólag a mérés során
válik láthatóvá. A kalibrálás tehát rendkívül kényelmesen, külső
kalibráló készülék használata nélkül végezhető el.

Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a ColorNavigator
szoftveren vagy a képernyőn megjelenő menün keresztül meg-
adja a kalibrálás kívánt időpontját, a többit a monitor automati-
kusan végzi el. Vagyis a kalibrálás ebédszünetben vagy akár éj-
jel is elvégezhető. Még csak a számítógépet sem kell csatlakoz-
tatnia.

Példa kép

EIZO szoftverek a kalibrálás gyors elvégzéséhez és
nyomtatáshoz

A megfelelő minőségű képfeldolgozás kizárólag helyesen kalib-
rált monitorokon végezhető el. A szokásos szoftveres kalibrálás
általában sok időt és alapos felhasználói ismereteket igényel. A
CG2730 készüléket hardveres kalibrálást lehetővé tevő Color-
Navigator szoftverrel láttuk el. A ColorNavigator segítségével
gyorsan, egyszerűen és nagyfokú színpontossággal végezhető
el a monitor kalibrálása: A készülék a kalibrációs adatokat köz-
vetlenül a Look-Up-Table táblában tárolja, így azok bármikor
gyorsan elérhetők. A különböző elemeket, mint például a fehér-
pont-, gamma- és fényerő-értékeket a felhasználó az igényei
alapján állíthatja be. A kalibráció a gyári beállítások alapján,
automatikusan megy végbe, ezért a pontossága és a sebessége
is egyedülálló. A kalibrálást a szükséges műszaki ismeretekkel
nem rendelkező felhasználók is mindössze néhány egyszerű lé-
pésben végezhetik el. A monitor hardveres kalibrálása sem szá-
mítógépet, sem pedig grafikus kártyát nem igényel. A CG2730

készülék meglévő rendszerek részeként is nagyszerűen felhasz-
nálható.

További információk a ColorNavigator szoftverről

Az ingyenesen elérhető Quick Color Match szoftver használatá-
val akár az alaposabb színkezelési ismeretekkel nem rendelkező
felhasználók is tökéletesen meggyőződhetnek arról a monitorra
tekintve, hogy miként festenek majd a Canon vagy Epson tintasu-
garas nyomtatóval kinyomtatni kívánt képek. Így nyomtatás előtt
a képek hozzáigazíthatók a kiválasztott fotópapír különleges tu-
lajdonságaihoz, hogy megelőzhetővé váljanak a hibás nyoma-
tok okozta többletköltségek.

További információk a Quick Color Match szoftverről

Bővebben a ColorNavigator szoftverről

A színmód kiválasztási lehetőségei modellenként variálhatnak.

Egyenletes és kifinomult színátmeneteket garantáló 16
bites keresőtábla (LUT) és 10 bites üzemmód

A 16 bites LUT tábla által lehetővé tett 10 bites színmegjelenítés-
nek köszönhetően a felhasználó hatalmas színskálával dolgoz-
hat. A gyors adatátvitelt nyújtó DisplayPort és HDMI csatlako-
zók, valamint a Frame Rate Control funkció tovább fokozza a
felhasználói élményt. Egyidejűleg akár egy milliárd különböző
színárnyalattal dolgozhat. Ez a 64-szerese a 8 bites megjelení-
tés által elérhetővé tett színeknek. A színátmenetek finomak, a
szomszédos színek közötti különbségek pedig elhanyagolható
szintűek. A kiszélesített szürkeárnyalat-tartomány az utómunkála-
tok tekintetében is rendkívül hasznos. A 10 bites szürkeárnyalat-
tartomány aktiválásakor 6-14%-kal több szürkeárnyalat válik lát-
hatóvá.

10 bites (LUT: 16 bites) 8 bites (LUT nélkül)

Jellemzők
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Azonnal munkára fogható, gyárilag tökéletesen beállított
készülék

Annak érdekében, hogy a felhasználó a kicsomagolást köve-
tően azonnal használatba vehesse ColorEdge készülékét, már
a gyárban elvégzik a ColorEdge CG2730 modellel kapcsola-
tos szükséges méréseket, és a képernyő optimális beállításait. En-
nek részeként precízen megvizsgálják a piros-, zöld- és kékcsa-
tornák gammagörbéit, és szükség esetén korrigálják azokat. Az
EIZO készülékek egyedülállóan pontos gyári kalibrációjának kö-
szönhetően a monitorok már közvetlenül a kicsomagolásukat kö-
vetően előre beállított színterekkel használhatók. A minden rész-
letre kiterjedő gyári kalibrálás további előnye, hogy a ColorNa-
vigator szoftver használatával a felhasználó jóval gyorsabban
végezheti el a monitor újbóli kalibrálását.

Digital Uniformity Equalizer – Tökéletes minőségű
megjelenítés a képernyő teljes felületén

Az EIZO gyár szakértői a monitorpanelek teljes felületére kiter-
jedő pontos méréseket végeznek. Ily módon felismerik és hatéko-
nyan kiküszöbölik a fényerővel és a színmegjelenítéssel kapcso-
latos esetleges egyenetlenségeket. A Digital Uniformity Equalizer
elnevezésű eljárásnak köszönhetően az egyes színek a megje-
lenítés pontos helyétől függetlenül a monitor teljes élettartama
alatt mindig azonos módon jelennek meg. Egyedül így érhető el
a képfeldolgozás és a retusálás kívánt precizitása.

DUE funkcióval DUE funkció nélkül

Stabil fényerő, színeltérések nélkül

A és O kategória szerinti pontos képfeldolgozás: állandó fény-
erő és színhőmérséklet. A szabadalmaztatott elektronikai megol-
dás kiegyenlíti a fényerő azon ingadozásait, melyeket a tartós
használat, valamint a megemelkedett környezeti és üzemi hő-
mérséklet vált ki. A környezeti hőmérsékletingadozás okozta szí-
neltérések kiegyenlítéséről és automatikus csökkentéséről a be-
épített termométer gondoskodik. Így a színvisszaadás hosszabb
használat esetén is teljes mértékben stabil marad. És ami szintén
nem elhanyagolható: A fényerő, a színek és a színárnyalatok
stabilizálódásához szükséges bemelegedési idő mindössze hét
perc. Ez mindössze a negyede a szokásos időtartamnak.

EIZO mikrochip az optimális színvisszaadásért

A CG2730 kiváló minőségű mikrochipjét (ASIC – Alkalmazás-
specifikus integrált áramkör) az EIZO kifejezetten a magas szín-
pontosságot igénylő munkafolyamatok speciális követelményei
alapján fejlesztette ki. A ColorEdge készülékek központi elemé-
nek tekinthető mikrochip gondoskodik az EIZO termékeire jel-
lemző pontos, egységes és azonos minőségű képmegjelenítés-
ről.

Ideális megoldás videokészítés és filmgyártás céljára: HDMI

A filmeket általában 24 fps képkocka-frissítési sebességgel rög-
zítik. A monitorok esetében azonban a 60 fps sebességű megje-
lenítés a felhasználók számára már kevésbé tűnik természetes-
nek. A monitor a 24 fps képkocka-frissítési frekvenciát támogatja.
A filmfelvételek a megtekintés és a feldolgozás során ugyan-
olyan módon jelennek meg, mint ahogy rögzítették azokat.

A HDMI jeleket 60, 50, 30, 25 és 24 Hz-es képfrissítési frek-
venciával dolgozza fel. Ennélfogva a filmfelvételek megtekintés
és feldolgozás közben ugyanolyan módon jelennek meg, mint
ahogy rögzítették azokat. Ezen túlmenően a monitor I/P átalakí-
tásra is alkalmas.
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Monitorcsatlakozások

Egyszerűbb már nem is lehetne: A legtöbb végberendezést,
például a számítógépet, laptopot vagy kamerát közvetlenül
csatlakoztathatja a monitorhoz, hiszen a számos bemenettípus
közül választhat. Mindez megkönnyíti Önnek a mindennapi
munkát.

KVM switch: Két PC, egy művelet

Soha nem volt még ilyen egyszerű két számítógépet egyetlen
egérrel és billentyűzettel kezelni. A két USB upstream porttal
(USB-C és/vagy USB-B) rendelkező ColorEdge CG2730 be-
épített KVM (Keyboard Video Mouse) kapcsolóval rendelkezik.
A monitor automatikusan összekapcsolja az egeret és a billen-
tyűzetet az éppen aktív forrásszámítógéppel. Például egy asztali
számítógép és egy laptop vagy egy munkahelyi és egy otthoni
számítógép ugyanazzal a monitor-, egér- és billentyűzetkombi-
nációval működtethető. A váltás ezután kényelmesen a monitor
előlapján található érzékelőgombbal történik. Ez biztosítja a za-
vartalan munkát és a rendezett munkaterületet.

A szemkímélő használat jegyében: Villódzásmentes
munkavégzés

A monitor villódzása számos esetben fel sem tűnik a felhasználó-
nak. Az ilyen, nem vagy csak alig észlelhető villódzás azonban
gyorsan szemfáradtságot okoz. Éppen ezért az EIZO különösen
nagy hangsúlyt fektet monitorjai villódzásmentes megjelenítésére.
Mindez különösen hasznos a felhasználó számára: Nem fárad-
nak el olyan hamar a szemei, így hosszabb ideig dolgozhat a
képernyő előtt.

Tökéletesen tükröződésmentes

Semmi sem zavaróbb annál, mint a monitor képernyőfelületének
visszatükröződése. Ennélfogva az EIZO valamennyi monitorja

hatékony antireflexiós felülettel rendelkezik. Ez egyrészt meg-
óvja a szemet a túlzott mértékű megterheléstől, másrészt szük-
ségtelenné teszi a monitor előtt helyet foglaló felhasználó kényel-
metlen testtartását.

Ergonomikus és stabil állvány

Képernyőink magassága fokozatosan állítható, és modelltől
függően akár az állvány talpának legaljáig is süllyeszthető. Ez
optimális ergonómiát tesz lehetővé, függetlenül attól, hogy a
képernyő előtt állunk vagy ülünk. Ezen kívül a monitorlábat úgy
fordíthatja, forgathatja és döntheti, ahogy az ülő helyzethez az
a legkényelmesebb.

A CG2730 úgy is elforgatható, hogy a képernyőn állóformá-
tumban jelenjenek meg a képek, ami többek között az azonnali
visszajelzéssel készített portréfotóknál különösen hasznos.

Magasságállítás
155 mm

Dőlésszög
Hátrafelé 35°, előrefelé 5°

Forgástengely
90° az óramutató járásával

megegyező irányba elforgatva

Elfordítás
344°

Jellemzők
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Tükröződéssel szembeni védelem árnyékoló ernyővel

Az árnyékoló ernyő a tükröződés és a képernyőre beeső fény
csökkentésével óvja a felhasználó szemeit. Az ernyő felszerelé-
sével jelentős mértékben csökkenthető a felülről és oldalirányból
beeső fény.

Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási
folyamatok

Az CG2730 készülékeket társadalmilag felelős módon állítják
elő. A gyártási folyamat teljes mértékben mentes a gyermek- és
kényszermunka alkalmazásától. Az ellátási lánc gondosan meg-
választott beszállítói szintén elkötelezték magukat a társadalmi-
lag felelős termelés mellett. Ez különösen igaz az úgynevezett
konfliktusövezetekből származó ásványkincsek beszállítóira. A
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységeinket
a vállalat önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

Tudjon meg többet

Környezet- és klímavédelem

Az CG2730 készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben állít-
ják elő, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú

irányítási rendszer alkalmazásával. Ez a hulladék és szennyvíz
mennyiségének mérséklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb
szintű kibocsátására, az erőforrások környezettudatos felhasz-
nálására és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint az
alkalmazottak környezettudatos viselkedésének előmozdítását
célzó intézkedések meghozatalára is kiterjed. CSR (Vállalati tár-
sadalmi felelősségvállalás) jelentésünkben évente tájékoztatjuk a
közvéleményt a környezettudatosságot szolgáló intézkedéseink-
ről.

Tartós készülékek a fenntarthatóság jegyében

A kifejezetten hosszú hasznos élettartamú CG2730 kifejleszté-
sekor az életciklus egészével kapcsolatos környezeti hatásokat
is messzemenőkig figyelembe vették. Ennek köszönhetően az öt
év garancia lejártát követően még hosszú ideig megbízható és
környezetbarát módon használható. A pótalkatrészek a gyártás
befejezését követően még további 5 évig elérhetők maradnak. A
hosszú hasznos élettartam és a széles körű javíthatóság kedvező
hatást gyakorol az erőforrások megőrzésére és a klíma megóvá-
sára. A kiváló minőségű alkatrészekből álló CG2730 előállítá-
sakor különös figyelmet fordítanak az erőforrások körültekintő
felhasználására, valamint a gyártási folyamatok gondos kidolgo-
zására.

Jellemzők
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5 év garancia és hosszú élettartam

Az első osztályú anyagok felhasználásának, a gondos feldolgo-
zásnak és a minden részletre kiterjedő végellenőrzésnek köszön-
hetően készülékeink kivételesen tartósak, így öt év helyszíni cse-
regaranciát vállalunk azokra.

Garantált minőségű fényerő és színvisszaadás

A CG2730 a vásárlás időpontjától számított legfeljebb 10000
üzemóráig terjedő szín- és fényerő-garancia vonatkozik,
amennyiben azt legfeljebb 120 cd/m²-es fényerővel, illetve
5000 és 6500 K közötti színhőmérséklettel üzemeltetik.
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Általános tudnivalók
Termékszám CG2730

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Fotó, videó, grafika

Termékcsalád ColorEdge

EAN 4995047049463

Kijelző
Képátló [col] 27

Képátló [cm] 68,4

Képarány 16:9

Látható felület (szélesség x magasság) 597 x 336

Ideális/ajánlott felbontás 2560 x 1440

Képpont távolság [mm] 0,23 x 0,23

Resolution supported 2560 x 1440, 1920 x 1200, 480i (@ 60 Hz), 480p (@
60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1080p (@
60 Hz), 1200p (@ 60 Hz), 576i (@ 50 Hz), 576p (@ 50
Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 1080p (@ 50
Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 1200p (@ 50 Hz)

Paneltechnológia IPS (Wide Gamut)

Max. látószög (vízszintes) 178 °

Max. látószög (függőleges) 178 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

1,07 milliárd szín (DisplayPort, 10 bit), 1,07 milliárd szín
(HDMI, 10 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7
millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit)

Színskála/keresőtábla 278 milliárd színárnyalat / 16 bit

Max. színtér (jellemző) AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), sRGB (100%),
Rec709 (100 %), EBU (100 %), SMPTE-C (100 %)

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 350

Ajánlott fényerő [cd/m²] 120

Max. sötétkamrás kontraszt 1500:1

Jellemző reakció idő [szürke-szürke
váltás]

13 ms

Max. frissítési frekvencia [Herzben] 60

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
A fényerő, a fehérpont és a Gamma/
EOTF hardveres kalibrációja

 beépített vagy különálló mérőkészülékkel

Beépített érzékelő önkalibrációhoz

Ütemterv funkció önkalibrációhoz

Előre beállított szín-/szürkeszint mód Adobe RGB, sRGB, Calibration, Custom

Hőmérsékletvezérelt színelcsúszáskor-
rekció



Fényerőkorrekció

Digital Uniformity Equalizer (Homoge-
nitás vezérlés)



Villódzásmentes kép

True Black

Safe Area Marker (HDMI)

I/P átalakítás (HDMI)

Jeltartomány-bővítés (HDMI)

Zajelnyomás (HDMI)

Color blindness simulation

HDCP dekóder

Gamut Clipping

Input signal identification

KVM switch

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

Beállítási lehetőségek Fényerő, Kontraszt, Gamma, Színtelítettség, Jelerősítés,
6 Colors, Képméret, Input Color Format, Input Range,
Signal Detection, Menu Rotation, Noise Reduction,
Színhőmérséklet, Színbontás, Color Mode, Színárnyalat,
Bemeneti jel, OSD nyelv, DUE prioritás

Button Guide

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4),

DVI-D (HDCP 1.4)

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 3.1 Gen 1

USB upstream csatlakozó 2 x B típusú

USB downstream csatlakozó 3 x A típusú

Videojel DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (YUV, RGB)

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] 33

Maximum Power Consumption [Watt] 95

Power Save Mode [Watt] 0,6

Power consumption off [Watt] 0

Energiahatékonysági osztály G

Energiafogyasztás/1000h [kWh] 36

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

Méret & Súly
Méretek [mm] 638 x 404-559 x 245

Súly [in kilograms] 8,9

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Forgathatóság 344 °

Dönthetőség előre/hátra 5 ° / 35 °

Forgathatóság vízszintes/függőleges
elrendezés (forgástengely)

 90°

Height adjustment range [mm] 155

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-

307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert
Softproofing System (class A), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS,
China RoHS, WEEE

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

ColorNavigator, ColorNavigator Network (kérésre)

Additional supply Tápkábel, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Jelkábel
HDMI - HDMI, USB kábel, Rövid útmutató, Kalibrálási
tanúsítvány, Árnyékoló panel

Accessories EIZO ScreenCleaner (Karcmentes tisztítás az EIZO Scre-
enCleaner készletével), HH200PR-K (HDMI csatlakozó-
kábel), PP200-K (DisplayPort csatlakozókábel, 200 cm),
TC-BRACKET3-BK (Fekete Thin Client tartóelem EIZO
Flexstand 3 típusú állványhoz ), CP200-BK (C típusú USB
DisplayPort csatlakozókábel, 200 cm), EX4 (EIZO EX4 Co-
lorimeter ColorEdge monitorok kalibrálásához)

Ajánlott grafikus kártya CG2420, CG2730

Garancia
Garancia és szerviz 5 év garancia*

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Adatlapot szerkesztettük
05.12.2021

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2021 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.

Műszaki adatok

27" Graphics-Monitor

8

Terms

*) Az LCD modulra adott garancia tartama a vásárlás időpontjától számított 5 év vagy 30 000 üzemóra,
annak megfelelően, hogy melyik következik be előbb. A garancia kiterjed továbbá a háttérvilágítás
normál használatára, amennyiben ezt az ajánlott 120 cd/m²-es fényerőn és az 5000-től 6500 K°-ig
terjedő fehérpont tartományban üzemeltetik. Az EIZO a fenti fényerőt a vásárlástól számított 3 évig vagy
10 000 üzemóráig garantálja (attól függően, hogy melyik következik be előbb).**) Nulla pixelhiba
garancia a teljesen világító alpixelekre vonatkozóan (a kép részelemei ISO 9241-307). Mindez a
vásárlás dátumától számított hat hónapig érvényes.

https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/CG/CG2730.pdf

