
Monitory do profesjonalnej obróbki wideo
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do wyświetlania -bitowej skali odcieni pozwala uzyskać od  do % 
większej ilości tonów – od  (prawdziwa czerń) do  (prawdziwa 
biel) w porównaniu z typowym sygnałem telewizyjnym.

Dokładna, sprzętowa kalibracja*

Dla osób pracujących z cyfrowym wideo bardzo ważną kwestią jest 
utrzymanie stałych parametrów wyświetlania i okresowa ich kontrola. 
Służy do tego kalibracja monitora.

Istnieją dwa rodzaje kalibracji – programowa oraz sprzętowa. 
Podczas kalibracji programowej regulacja kolorów następuje wsku-
tek manipulacji poziomami wyjściowymi sygnału karty grafi cznej, 
co powoduje wycięcie części odcieni.

Kalibracja sprzętowa przebiega z wykorzystaniem bezpośrednio 
elektroniki monitora, dzięki czemu nie występuje zjawisko utraty 
pewnych zakresów barw. Monitory ColorEdge dostarczane są wraz 
z oprogramowaniem ColorNavigator, zapewniając sprzętową kali-
brację, jak również pełną kontrolę nad parametrami wyświetlania. 
Zestaw EasyPIX  to wygodne i proste w użyciu narzędzie, umoż-
liwiające sprzętową kalibrację i kontrolę monitorów FlexScan SX. 
Można dzięki temu mieć pewność, że obrabiany materiał wideo 
będzie wyświetlany w bardzo zbliżony sposób na ekranie TV.

Regulacja kolorów karty graficznej
(8-bitów na kanał)

Utrata
odcieni

Regulacja kolorów z tabeli LUT monitora
(do 16-bitów na kanał)

Płynne
przejścia

tonalne

* Nie dotyczy FORIS FX

Wbudowany czujnik do kalibracji

CG275W • CG245W
Dwa modele monitorów grafi cznych EIZO, to pierwsze urządzenia 
posiadające wbudowany czujnik eliminujący konieczność stosowania 
przy kalibracji zewnętrznego urządzenia pomiarowego. Korzystając 
z menu ekranowego możliwe jest skonfi gurowanie monitora tak, 
by dokonywał automatycznej kalibracji co określoną liczbę godzin. 
Taka niezależna od komputera i systemu operacyjnego kalibracja 
pozwala korzystać z monitora pracującego ze znanymi i stabilnymi 
parametrami wyświetlania również w systemie Linux, który nie jest 
obsługiwany przez oprogramowanie ColorNavigator.

Fabryczna kalibracja krzywej gamma

CG303W • CG275W • CG245W • CG243W • CG241W 
• CG232W
Dokładne odwzorowanie krzywej gamma każdej z barw podstawowych 
(czerwona, zielona, niebieska) jest warunkiem poprawnego wyświe-
tlania kolorów. Monitory EIZO już podczas procesu produkcji mają 
precyzyjnie dobrane barwy składowe w całym zakresie od  do  
odcienia, z wykorzystaniem -bitowej tabeli kolorów zapisanych 
w elektronice. Bazowanie na stałych, ściśle określonych wartościach 
współczynnika gamma jest niezwykle istotne dla prawidłowego 
odwzorowania koloru. Monitory z serii ColorEdge umożliwiają 
precyzyjną kontrolę barw oraz utrzymywanie stałych parametrów 
wyświetlania. Potwierdza to certyfi kat fabrycznej kalibracji, dołą-
czany do każdego monitora ColorEdge.

Tabela kolorów 3D LUT

CG303W • CG275W • CG245W • CG243W • CG232W
Wszystkie modele monitorów 
grafi cznych EIZO ColorEdge 
wykorzystują zapisaną w elek-
tronice tabelę kolorów LUT, 
z których podczas kalibracji do-
bierane są dla każdej składowej 
RGB, najbardziej odpowiednie 
do wyświetlania odcienie. W 
najnowszych modelach wykorzy-
stano usprawniony mechanizm, 
o nazwie D LUT, charakteryzujący się wyższą dokładnością. Kolor 
powstały ze złożenia trzech odcieni składowych jest teraz dodatkowo 
porównywany ze wzorcem i - w razie potrzeby - poddawany dodat-
kowej korekcie.

Kontrola równomierności podświetlenia oraz koloru 

na całej powierzchni matrycy (DUE)

Uzyskanie równomiernego podświetlenia oraz jednorodnego koloru 
na całej powierzchni matrycy było dotychczas niemal niemożliwe 
w monitorach LCD. Rozwiązaniem jest kolejna wersja opracowanego 
przez inżynierów EIZO układu ASIC (Application Specifi c Integrated 
Circuit) dokonująca w czasie rzeczywistym korekt, bazujących na za-
pisanej na etapie produkcji, indywidualnej mapie nierównomierności 

R

G

B



Stabilizacja jasności oraz odcieni kolorów
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Kolory oraz jasność obrazu utrzymywane są na stałym
poziomie, pomimo zmian temperatury otoczenia.

Kolory oraz jasność obrazu zmieniają się pod
wpływem zmian poziomu temperatury otoczenia.

Chłodniej Temperatura otoczenia (°C) Cieplej

1 2 3 4 24

1 42424433221

1 sekunda

FX2431 z możliwością 

wyświetlania obrazu 
1080/24p

Materiał wideo (film)

Konwersja na 

standardowym monitorze
1 1 2 2 2 24 243 4 4 43 24
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