
 

EIZO SX2762W 
27“ (68 cm) LCD monitor 16:9 
 

 
 
 
 

SX2762W představuje první 27“ širokoúhlý model 16:9 z foto-video řady “SX” s rozšířeným gamutem (97%
AdobeRGB). Je osazen kvalitním LCD panelem typu H-IPS (p-IPS) s širokými úhly pohledu a vysokou odolností
proti "otiskům" statických motivů. Předností SX2762W je velká zobrazovací plocha a vysoké rozlišení 2560 x 1440
(4Mpx), což je o 60% více než nabízejí obvykle 24" monitory s rozlišením 1920 x 1200. Novinkou je možnost HW
kalibrace pomocí kalibračního softwaru EIZO EasyPIX2, který je možné stáhnout zdarma. Uživatel může rovněž
přímo volit jeden z 8 přednastavených režimů: User1/User2/User3 (native gamut), sRGB (sRGB gamut), Paper,
Text, Picture a Movie. Důležité jsou zejména režimy USER1,2,3, do kterých se automaticky nahrávají výsledky
kalibrace prováděné pomocí kalibračního softwaru EasyPIX2. Standardem jsou high-tech technologie DUE pro
zajištění optimání homogenity obrazu, Autobrightness pro zajištění dlouhodobé stabilizace jasu a kompenzace
teplotního driftu pro udržení konstantí teploty nakalibrovaného bílého bodu. Pro práci s textem uživatelé ocení
Senzor Auto EcoView, který optimalizuje jas obrazovky podle měnícího se osvětlení v místnosti a tím zamezuje
známému pálení očí v důsledku přesvíceného monitoru. Uživatele potěší praktická on-line nápověda funkcí
ovládacích tlačítek, která umožňuje snadné ovládání i za sníženého vnějšího osvětlení. Monitor zpracovává vstupní
digitální 8-bit nebo 10-bit signál, který je možno přivést na 3 konektory typu DVI-D (Dual link), DisplayPort nebo
Mini DisplayPort. Model je určen pro náročné uživatele v oblasti zpracování fotografií, videa a dalších grafických
oblastech. 
 

 Širokoúhlá obrazovka IPS (p-IPS) (widegamut 102% NTSC a 97% AdobeRGB) s poměrem stran 16:9 

 Rozlišení 2560 x1440 bodů, možnost zobrazení menších rozlišení v poměru 1:1 

 10-bit vstupní videosignál (1 mld. barev), 1x DP, 1x Mini DP 

 16-bitové zpracováním signálu pro spolehlivou a neutrální reprodukci obrazu 

 Odezva 6 ms (ve střed. tónech–Overdrive), rozsah jasu 50 - 270 cd/m2 při K= 850:1 

 Senzory pro automatickou stabilizaci a optimalizaci jasu 

 DUE (Digital Uniformity Equalizer), vysoká homogenita obrazu 
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Vynikající obrazové parametry Široký rozsah barev 
(AdobeRGB 97%), rozlišení 2560x1440, jas v rozsahu 50-270 
cd/m2, kontrast 850:1 a velmi krátká doba odezvy (6 ms – 
Overdrive) poskytuje vynikající zobrazení obrazových dat, ať už 
se jedná o pracovní dokumenty, internet, 3D-animace nebo 
video a fotografie. Díky dekodéru ochranného kódu HDCP  
a plné podpoře videa FullHD lze monitor s výhodou využít také 
pro oblast domácí zábavy (video& hry). 
DUE - Digital Uniformity Equalizer  Díky unikátním elektro-
nickým obvodům DUE (Digital Uniformity Equalizer) je zaručeno 
rovnoměrné rozložení jasu a minimální barevné odchylky po 
celé ploše obrazovky. 
16-bit gama korekce  Signálový procesor (ASIC) konvertuje 
vstupní video signál z 10-bit (1024 hodnot pro každý kanál R, 
G, B) na vnitřních 16-bit (65536 hodnot). V této přesnosti jsou 
komplexně přepočítány současně všechny obrazové parametry 
jako průběh gradační křivky, chromatická teplota, celková 
sytost barev a další obrazové vlastnosti dle nastavení uživatele, 
včetně lokálních úprav odstínu a sytosti v jednotlivých 
barevných oblastech. Následně jsou z výsledků vybrány 
optimální hodnoty pro konečné 10-bit zobrazení s ohledem na 
aktuální uživatelské nastavení a uloženy do interní 16-bit LUT 
(vyhledávací tabulka). Toto 16-bit interní zpracování vede k 
plynulé gradaci barev, vyvážení v celé škále neutrálních tónů a 
vynikající čitelnosti kresby v nejtmavších odstínech. 
EcoView Sense, Auto EcoView senzor a EcoView Index  
Termosenzorem EcoView Sense pro automatické vypínání/ 
zapínání monitoru podle přítomnosti uživatele. Monitor je 
automaticky vypnut při vzdálení uživatele a zapnut po návratu 
k monitoru. Mikrosenzor Auto EcoView slouží pro snímání jasu 
okolního světla, což panelu umožňuje optimalizovat jas v 
širokém rozmezí odpovídající reálnému osvětlení v místnosti. 
EcoView Index - ukazatel okamžité spotřeby monitoru. Pomocí 
"zelené stupnice" je průběžně sledována spotřeba energie. 
Pokud je stupnice plně rozsvícena, monitor spotřebovává 
optimální množství energie. 
DESIGN: Stojan FlexStand II Umožňuje otáčení nebo 
naklápění panelu,  výškové nastavení včetně možnosti rotace o 
90°. Výškové nastavení lze měnit plynule od nuly, kdy se 
spodní strana panelu dotýká desky stolu až po její vzdálenost 
152 mm. Tím je zaručena optimální ergonomie, ať už pro sedící 
nebo stojící obsluhu.  
SlimEdge – tenký rámeček   Technologie SlimEdge umožňuje 
výrobu panelů s tenkým rámečkem. Díky tomu jsou monitory 
EIZO s rámečkem SlimEdge výhodné v multimonitorových 
systémech. 
ERGONOMIE: Automatická stabilizace a optimalizace 
jasu Monitor SX2762W je vybaven interním čidlem pro 
stabilizaci podsvětlení a také vnějším mikrosenzorem pro 
snímání jasu okolního světla, což panelu umožňuje plně 
automaticky přizpůsobovat jas aktuálním okolním světelným 
podmínkám. Tuto funkci lze vypnout. Praktická a užitečná je 
také „on-line“ nápověda funkcí ovládacích tlačítek. 
Automatické nastavení jasu a kontrastu  Pomocí programu 
ScreenManager Pro může uživatel přiřadit libovolné aplikaci 
požadované optimální hodnoty jasu, kontrastu i chromatické 
teploty (pro režimy Text, Picture, Movie, sRGB, User1, User2, 
User3), které se zapínají automaticky při aktivaci okna 
příslušné aplikace. Jednotlivé režimy je také možné volit 
pouhým stiskem jediného tlačítka na ovládacím panelu. 
Videovstupy a USB-hub  SX2762W je vybaven třemi 
digitálními videovstupy DVI-D, DP a Mini DP s podporou pro 
příjem videosignálu s ochranným kódem HDCP a podporou 
režimů FullHD (1080i/1080p). Vstupy lze snadno a rychle 
přepínat tlačítkem. Připojení externích zařízení (myši, 
klávesnice) je snadné díky integrovanému USB hubu. 
Vyhovuje normám: 
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Panel 27“ (68 cm) TFT širokoúhlý LCD pan. 16:9 
Technologie TFT panelu H-IPS (p-IPS) widegamut – 97% AdobeRGB 
Technologie gama korekce 16-bit processing (LUT) 
Fyzické rozlišení 2560 x 1440 / 109 dpi / 16:9 
Video rozlišení 480p, 576p, 720p, 1080p@50Hz/60Hz 

1080i@50Hz/60Hz (FullHD) 
Rozteč bodů 0,233 x 0,233 mm 
Nízká rozlišení 1:1 bez interpolace 

interpolovaně (2 módy) s vyhlazováním    
(5 voleb) 

Viditelná plocha (š x v)  597 x 336 mm 
Viditelná úhlopříčka (D) 685 mm 

Počet zobraz. barev DVI: 16.7 miliónů barev 
DisplayPort: 1.07 miliard barev (10 bit R, G, 
B, 1024x1024x1024) 

Rozsah jasu 50 - 270 cd/m2 
Kontrast 850:1  
Doba odezvy 6 ms ve středních tónech (Overdrive v 

rozsahu 31-223) 
Pozorovací úhel  H: 178°; V: 178° při zach. kontrastu 10:1 
Automatická regulace jasu interní stabilizace AutoBrightness/ vnější 

senzor Auto EcoView 
Nastavení barevných složek HexaColor system RGB-CMY, RGB gain 
Nastavení barev sytost 256 kroků / šedoškálový mód / 

odstín 64 kroků 
Nastavení gradace  Gama 1,4–3,0/ krok 0.2 
Uživatelské předvolby 8 předvoleb s rychlým manuál. přístupem, 

další přes ScreenManagerPro (Windows) 
Nastavení OSD menu velikost, pozice, průhlednost, rotace, auto-   

zhasnutí 
Speciální funkce 16-bit technol. nastavení parametrů obrazu, 

sRGB, korekce uniformity DUE, EcoView 
index, Auto EcoView, EcoView Sense, 
Overdrive, DisplayPort, CUD mode, volba 
priority vstupního video sig., vypínání 
kontrolní LED diody, zamykání ovládání 

Vstupní signály DVI-D (DL), DP, Mini DP 
Vstupy 1x DVI-D 24 pin (HDCP), DP/MiniDP (HDCP) 
USB hub 1 x up, 2x down USB Rev.2.0 
Plug & Play VESA DDC 2B 
Frekvenční rozsah – digital        
                            - VGA Text 

H: 26-89 kHz, V: 23,75-62 Hz  
69-71 Hz 

Dot Clock 242 MHz 
Screen Control EasyPIX2, Screen Manager Pro, One Touch 

Auto Adjustment  
Power Management VESA DPMS, DisplayPort Rev. 1.1a, DVI-

DMPM 
Příkon typ:64 W/ max. 160 W/Power Save< 1,0 W 
Rozměry (Š x V x H) s podstavcem: 650 x 450 – 600 x 260 mm 

bez podstavce: 650 x 400 x 90 mm 
Čistá hmotnost s podstavcem: 13,8 kg / bez: 9,9 kg 
Otáčení / sklápění 90° na výšku ve směru hodin, 172° do 

stran, 25° nahoru, 0° dolu 
Výšková nastavitelnost 150 mm 
Normy TŰV/Ergonomics včetně ISO 9241-307 třída 

defect.pixelů I, TŰV/GS, CE, CB, RoHS, 
WEEE,  TCO ‘03 

Provedení Černé 
Příslušenství napájecí, USB a signálové kabely (DVI-

D/DVI-D, Mini DP/DP), CD: 
ScreenManagerPro, EIZO LCD utility disk  

Záruka (elektronika) 
Záruka (LCD panel) 

5 let nebo 30.000 hod. provozu 
3 roky bez omezení hod. provozu 

 


