
CG3145
Ön előnyei

ColorEdge PROMINENCE CG3145 monitorunk többek között
1.000 cd/m² fényerősséggel (jellemző érték) és 1.000.000:1
kontrasztaránnyal (jellemző érték) büszkélkedhet. Kiemelkedő
jellemzőinek köszönhetően a 31 colos referenciamonitor tökéle-
tes választás a HDR tartalmak színosztályozási feladataihoz. A
ColorEdge PROMINENCE CG3145 4.096 x 2.160 képpontos,
DCI-4K minőségű felbontást nyújtó, kétrétegű LCD panelje a kü-
lönösen világos (1.000 cd/m² fényerejű) háttérvilágítást is rend-
kívül hatékonyan szabályozza, így sem az ABL, sem pedig a Lo-
cal Dimming funkciók alkalmazását nem igényli. Mindezeknek
köszönhetően a ColorEdge PROMINENCE CG3145 egyedül-
állóan pontosan és kontrasztosan jeleníti meg a képeket. A HLG
és PQ színárnyalat görbéket támogató megoldásainak, valamint
a különböző formátumok széles körű támogatásának, többek kö-
zött a 10 bites, 4:2:2 mintavételezésű jelek 50/60 képkocka
/másodperc képfrissítési frekvencia melletti, HDMI, és a 10 bi-
tes, 4:4:4 mintavételezésű jelek 50/60 képkocka/másodperc
képfrissítési frekvencia melletti, DisplayPort aljzatokon keresz-
tüli továbbításának köszönhetően a ColorEdge PROMINENCE
CG3145 monitor teljes mértékben kielégíti a HDR tartalmak pro-
fesszionális utófeldolgozásával kapcsolatos követelményeket. A
monitor a DCI-P3 színtér 98%-át lefedi, a 10 bites panel és a 24
bites LUT pedig akár 10 bites felhasználásnál is tökéletesen lágy
színátmeneteket garantál. A CG sorozat ColorEdge monitorjai-
hoz hasonlóan az árnyékoló ernyő itt is tartozék.

 31,1 colos (78,9 cm-es) HDR referenciamonitor 10
bites LCD panellel, 1 000 000:1 kontrasztaránnyal és
1000 cd/m² fényerősséggel

 A Full HD minőség több mint négyszeresét nyújtó DCI-
4K felbontással

 A DCI-P3 színtartomány 99%-át és az AdobeRGB
színtér >97%-át lefedő széles színskála

 Színpontosság 24 bites, 3D Look Up Table-lel (LUT) a
fényerő, a fehérpont és a gammaérték pontos hardve-
res kalibrációjához

 Digital Uniformity Equalizer a pontos fénysűrűség-
eloszláshoz és színtisztasághoz

 Széles körű kompatibilitás a különböző formátumok-
kal, többek között a 10 bites, 4:2:2 mintavételezésű
jelek 50/60 képkocka/másodperc képfrissítési frek-
vencia melletti, HDMI, és a 10 bites, 4:4:4 mintavéte-
lezésű jelek 50/60 képkocka/másodperc képfrissí-
tési frekvencia melletti, DisplayPort aljzatokon keresz-
tüli továbbításának, valamint a HLG és PQ színárnya-
lat görbék kezelésének támogatása
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HDR tartalmak valósághű megjelenítése

A ColorEdge PROMINENCE CG3145 monitor 1000 cd/m²
fényerőssége HDR tartalmak megjelenítésére is kiválóan alkal-
mas. Az 1 000 000:1 kontrasztarány a sötétebb színárnya-
latok számára is optimális színmélységet kölcsönöz, így azok
True Black minőségben jelennek meg. A Dolby Vision szab-
vány követelményeinek megfelelő ColorEdge PROMINENCE
CG3145 monitor HDR színárnyalat görbéket támogató Hybrid
Log-Gamma és PQ-Gamma technológiáinak köszönhetően el-
hagyhatóvá vált az automatikus fényerő-korlátozás (ABL) alkal-
mazása. Megfelelő fényerősség és pontos színmegjelenítés a le-
nyűgöző HDR-élmény jegyében!

Bővebb információ az EIZO HDR technológiáról

DCI 4K felbontás

A ColorEdge PROMINENCE CG3145 készülék DCI-4K felbon-
tása (4096 x 2160) négyszeresen múlja felül a Full HD (1920 x
1080) minőségű megjelenítés képpont sűrűségét. HDR referen-
ciamonitorunk így utómunkálatokhoz is kitűnő választás.

Széles színskála

A széles színskála az utómunkálatoknál alkalmazott DCI-P3
színtérnek a 99%-át, a Rec.2020-nak pedig a 80%-át fedi le.
A kimagasló minőségű színmegjelenítés tökéletesen kielégíti az
iparág elvárásait.

10 bites színmélység

A 24 bites LUT-ton alapuló 10 bites színmegjelenítésnek köszön-
hetően a ColorEdge PROMINENCE CG3145 monitoron egy-
idejűleg több mint egy milliárd színárnyalat jeleníthető meg. A
színátmenetek finomak, a szomszédos színek közötti különbsé-
gek (Delta-E) pedig elhanyagolható szintűek.

Jellemzők
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Pontos színvisszaadás a nagy felbontású 3D-Look-Up-
Table táblának köszönhetően

A 3D-LUT tábla minden egyes alkalommal precíz színleképe-
zést nyújt, a színeket pedig, többek között a szürkeárnyalatokat
kivételesen pontosan jeleníti meg. Az LCD monitoroknál a fény-
erőfokozat a képjelnek és a vörös-zöld-kék (additív) színkeverék
viszonyainak megfelelően, modulról modulra egyedileg válto-
zik. A pontos méréshez és beszabályozáshoz speciális mérőesz-
köz szükséges. Ezért az EIZO az összes CG készüléket, valamint
azok árnyalatgörbéjét valamennyi szín esetében gyárilag állítja
be. Ezáltal a teljes szürkefokozatskálán konzisztens színhőmér-
séklet érhető el. Az eredmény: a színvisszaadás minden egyes
CG3145 esetében azonos, pontos és megbízható.

A 3D-LUT tábla filmkészítés során is különösen hasznos: A mellé-
kelt ColorNavigator szoftverrel a filmfelvételeken megjelenő szí-
nek emulálása is egyszerűen elvégezhető. A képkockák ugyan-
olyan módon jelennek meg, mint ahogy a film későbbi lejátszása
során fognak. A 3D-LUT tábla emellett a monitor additív színke-
verését (vörös, zöld és kék színek) is tovább javítja. A funkció a
semleges szürkeárnyalatok pontos megjelenítése esetén is kulcs-
fontosságú szerepet tölt be.

Színkezelés

A ColorEdge PROMINENCE CG3145 az EIZO ColorNaviga-
tor NX minőségbiztosítási szoftverének használatát is támogatja.
A ColorNavigator NX a ColorEdge monitorok felhasználói szá-
mára nyújt minőségbiztosítási funkciókat és eszközkezelési lehe-
tőségeket. A szoftvernek köszönhetően az előre beállított szín-
módok különböző – például fényerősséggel, vagy fehérpont- és
gammabeállításokkal kapcsolatos – értékeit hozzárendelheti a
kívánt projektekhez. Az említett kalibrálási információkat közvet-
lenül a monitor őrzi meg.

A ColorNavigator NX a ColorEdge monitorok számára nyújt
minőségbiztosítási funkciókat és eszközkezelési lehetőségeket.

Bővebben a ColorNavigator NX szoftverről

Egyenletes színárnyalatok a képernyő teljes felületén

A Digital Uniformity Equalizer (DUE) az egyes színértékek sza-
bályozását képpontról képpontra haladva végzi el, a képernyő
teljes felületén. Az eredmény: A színárnyalatok az LCD monito-
rokkal szemben a képernyő minden egyes pontján tökéletesen
azonosan és fényerő-ingadozásmentesen jelennek meg. A DUE
funkció a színhőmérsékletnek és a fényerőnek a környezeti hő-
mérséklet ingadozása által kiváltott változásait is kiegyenlíti. A
megoldás folyamatosan egyenletes fényerősség eloszlást és tö-
kéletes színtisztaságot nyújt. Ez különösen a képek retusálásakor
hasznos.

Aljzatok és videoformátumok széles körű támogatása

A HLG és PQ színárnyalat görbéket támogató megoldásainak,
valamint a különböző formátumok széles körű támogatásának,
többek között a 10 bites, 4:2:2 mintavételezésű jelek 50/60
képkocka/másodperc képfrissítési frekvencia melletti, HDMI, és
a 10 bites, 4:4:4 mintavételezésű jelek 50/60 képkocka/má-
sodperc képfrissítési frekvencia melletti, DisplayPort aljzatokon
keresztüli továbbításának köszönhetően a ColorEdge PROMI-
NENCE CG3145 monitor teljes mértékben kielégíti a HDR tartal-
mak professzionális utófeldolgozásával kapcsolatos követelmé-
nyeket.
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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.

Filmgyártáshoz: 3D-LUT profil

A ColorNavigator NX a különböző monitorok egységes beállítá-
saihoz szükséges, a filmek színosztályozásánál alkalmazott 3D-
LUT fájlok feldolgozására is alkalmas. A filmes emuláció, mely
akár öt különböző színmód esetén is elérhető, igen hasznos, ha
a filmeknél alkalmazott színprofilok felhasználása válik szüksé-
gessé.

Gyors, egyszerű és kényelmes használat

A készülék egyszerű kezelhetőséget és nagyszerű áttekinthető-
séget nyújt a felhasználó számára. A Button Guide elnevezésű
funkcióval gyorsan és egyszerűen áttekinthetők a kezelőfelület
különböző gombjai, illetve azok funkciói. A megvilágított gom-
bokkal a készülék sötétebb környezetben is egyszerű módon ke-
zelhető. Ez különösen az utómunkálatok elvégzésére szolgáló,
elsötétített stúdiók esetén hasznos.

A gyakran alkalmazott parancsok és beállítások a készülék két
funkciógombjához rendelhetők hozzá. Például az egyes színte-
rek és a funkciógombok társításakor gyorsan és kényelmesen,
mindössze egyetlen gombnyomással válthat át a különböző szín-
terek között. Legfeljebb 10 gyorselérés állítható be."

Pontos színvisszaadás gyári beállítások alapján

Az LCD panelek képmegjelenítése modulról modulra eltér. A
ColorEdge monitoroknál ezért már gyárilag elvégzik az egyes
készülékekkel kapcsolatos pontos méréseket, és a képernyők tö-
kéletes beállítását. Ennek részeként precízen megvizsgálják a
piros-, zöld- és kékcsatornák gammagörbéit, és szükség esetén
korrigálják azokat. Az EIZO készülékek egyedülállóan pontos
gyári kalibrációjának köszönhetően a monitorok már közvet-
lenül a kicsomagolásukat követően előre beállított színterekkel
használhatók. A gyári kalibrálás további előnye, hogy a Color-
Navigator szoftver használatával a felhasználó jóval gyorsab-
ban végezheti el a monitor újbóli kalibrálását.

Színtér-programok
A standard színtérprogra-
mok, így a Reec. 2020, Rec.
709, DCI, PQ-Rec. 2100,
PQ-Rec. 709, PQ-DCI, HLG-
Rec. 2100 a monitor memóri-
ájában találhatók, és a készü-
léken lévő gombbal egysze-
rűen és gyorsan kiválasztha-
tók.

Jellemzők
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Biztos megjelenítés a Safe Area Markernek köszönhetően

Ideális megoldás a feliratok és a fontosabb képek megjeleníté-
séhez: A Safe Area Markernek köszönhetően pontosan nyomon
követhető, hogy az egyes tartalmak a kimeneti eszközök melyik
képernyőrészein jelennek meg. Így azonnal ellenőrizhető, hogy
a különböző feliratok, szövegek vagy egyéb lényeges képrész-
letek a látható tartományban jelennek-e meg. A kiemelés színe is
gyorsan megváltoztatható, így a megjelölés minden egyes kép
esetében nagyszerűen látható.

4K-Zoom

A finom részletek és a képélesség kiértékelése érdekében a mo-
nitor különböző képterületei egyszerűen és gyorsan, a menü-
rendszeren keresztül kiválaszthatók és felnagyíthatók.

Aspect Marker

Az Aspect Marker használatával az olyan DCI 4K- (4096 x
2160 pixel) vagy 2K-filmek (2048 x 1080 pixel) is megjelenít-
hetők, melyeket más készülékeken csak eltérő képaránnyal lehet
lejátszani.

Luminance Warning

A Luminance Warning funkció megjeleníti azokat a képterülete-
ket, ahol a PQ-módok alkalmazásakor a fényerőszint megha-
ladja a beállított értéket (300, 500, 1000 vagy 4000 cd/m2).
Ezek a túlexponált területek választhatóan sárga vagy lila szín-
nel jelölhetők.

Gamut Warning

A színkorlát-figyelmeztetés két üzemmódban használható: Rec.
2020 módnál szürkeárnyalattal jelenik meg az a képtartalom,
mely a Rec. 709 színtérrel nem jeleníthető meg. Ezzel szemben
Rec. 709 módban az szimulálható, hogy a Rec. 2020-tartalmak
hogyan fognak megjelenni egy HDTV-készüléken.

A szem számára: villogásmentes munka

Azért, hogy kíméljük a szemét, mi itt az EIZO-nál kifejlesztettük
a háttérvilágítás vezérlésének hibrid technológiáját. Ez egyesíti
az egyébként megszokott PWM és a DC (egyenáramú) vezér-
lés előnyeit. A PWM vezérlés sokkal magasabb frekvenciákat
használ, mint a standard PWM módszerek. Az eredmény: villó-
dzásmentes képélmény. A villódzás abszolút zéró szintre csök-
kenthető anélkül, hogy a kép minősége vagy a színstabilitás vál-
tozna.

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.

5 év garancia

Az EIZO öt év garanciát biz-
tosít (javítás a szervizközpont-
ban). Ez a magasan fejlett
gyártástechnológia következ-
tében lehetséges, ami egy
egyszerű sikerelven alapszik:
átgondolt és innovatív mo-
nitortechnológia, prémium
alapanyagokból előállítva.
A garancia 10000 üzemóra
időtartamig az LCD modulra
is kiterjed.

Bilddatei "" nicht gefunden!

Szín- és fényerő-garancia

A monitorra a vásárlás idő-
pontjától számított legfel-
jebb 10 000 üzemóráig ter-
jedő szín- és fényerő-garan-
cia vonatkozik, amennyiben
azt legfeljebb 800 cd/m²-
es fényerővel, illetve 6500 K
színhőmérséklettel üzemelte-
tik.

Bilddatei "" nicht gefunden!

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám CG3145

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Fotózás, tervezés és médiaszerkesztés

Termékcsalád ColorEdge

EAN 4995047051473

Kijelző
Képátló [col] 31,1

Képátló [cm] 78,9

Képarány 17:9

Látható felület (szélesség x magasság) 698 x 368,1

Ideális/ajánlott felbontás 4096 x 2160 (4K)

Pixeltávolság vízszintesen [ mm ] 0,17 x 0,17

Resolution Supported 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)

Paneltechnológia IPS (Wide Gamut, 10 Bit)

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)

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

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 1000

Max. sötétkamrás kontraszt 1000000:1

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & Funkciók
A fényerő, a fehérpont és a gamma/
EOTF hardveres kalibrációja



Színskála / keresőtábla Több mint 278 milliárd színárnyalat / 24 bit 3D-LUT

Hőmérsékletvezérelt színelcsúszáskor-
rekció



Digital Uniformity Equalizer (Homoge-
nitás vezérlés)



Overdrive

True Black

3D-LUT film-emuláció (10-bit Log)

Safe Area Marker (HDMI)

I/P átalakítás (HDMI)

Jeltartomány-bővítés (HDMI)

Zajelnyomás (HDMI)

RGB- és CMYK színtér-emuláció

HDCP dekóder

Gamut Clipping

Előre beállított szín-/szürkeszint mód Rec. 2020, Rec. 709, DCI, PQ REC2100, PQ REC709,
PQ DCI, HLG REC2100, CAL1, CAL2, CAL3

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

Beállítási lehetőségek Színrendszerrel kapcsolatos jelek, Jeltartomány, HDMI
beállítások (zajcsökkentés, filmfelismerés), Jelinformációk,
Színbeállítások (fényerő, fehérpont, gamma, HLG gam-
marendszer, színtér, színintenzitás, színtelítettség, vágás,
XYZ formátum, Gain, feketeszint, 6-tengelyes színvezér-
lés, beállítások visszaállítása), Képformátum (teljes kép,
képarány, képpontról képpontra), Zoom funkció, REC709
színtér-figyelmeztetés, Fényerő-figyelmeztetés, Marker
(Safe Area Marker, Safe Area méretbeállítás, Format Mar-
ker, formátum-beállítások, keretszín), Automatikus jelbeme-
net felismerés, Jelbemenet kihagyása, Színmód kihagyása,
Billentyű-hozzárendelés, Monitor-beállítások visszaállítása,
USB töltő, Kijelző, Egyéni kulcs

Button Guide

Jelbemenetek 2x DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (Deep Color, HDCP
2.2/1.4)

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 3.1 Gen 1

USB upstream csatlakozó 1 x B típusú

USB downstream csatlakozó 3 x A típusú (10,5 W teljesítményű akkumulátortöltő
funkció)

Videojel DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)

Input Signal Identification

Elektromos adatok
Teljesítményfelvétel (jellemző) [ Watt ] 267

Maximum Power Consumption [ Watt
]

472

Power Save Mode [ Watt ] 1,2

Power Consumption Off [ Watt ] 0

Éves energiafogyasztás [ kWh ] 146

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

Beépített tápegység

Méret & Súly
Dimensions [ mm ] 757 x 488 x 236.5

Weight [ in kilograms ] 25,8

Dimensions Without Stand [ mm ] 757 x 463 x 138.5

Weight Without Stand [ in kilograms ] 24,4

Tanusítványok & Szabványok
Certification 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

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

ColorNavigator NX, ColorNavigator Network (kérésre)

Additional Supply Tápkábel, Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Jelkábel Mini
DisplayPort - DisplayPort, Jelkábel HDMI - HDMI, USB
kábel, Rövid útmutató, Kalibrálási tanúsítvány, Árnyékoló
panel, EIZO képernyőtisztító

Accessory EIZO ScreenCleaner (Karcmentes tisztítás az EIZO
ScreenCleaner készletével)

Garancia
Garancia és szerviz 5 év (javítás a szervizközpontban) *) **)

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu
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31,1" Graphics-Monitor
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Terms

*) Az LCD modulra adott garancia tartama a vásárlás időpontjától számított 5 év vagy 10000 üzemóra,
annak megfelelően, hogy melyik következik be előbb. EIZO a monitorra a vásárlástól számított 3 évig
vagy 10000 üzemóráig terjedő szín- és fényerő garanciát vállal, amennyiben azt az ajánlott 800cd
/m2-es fényerővel, illetve 6500K fehérpont tartományban üzemeltetik (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.


