
 

 

FG2421
23,5“ (59,8 cm) Gaming Monitor
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Monitor FORIS FG2421 je nejvýkonnějším progamingovým monitorem, který kdy společnost EIZO vyrobila. 
Turbo režim s kmitočtem 240 Hz dosahuje rekordů při rychlé a jasné reprodukci obrazu. Takřka 
bezprostřední reprodukce obrazu zprostředkovává živý zážitek plný herního výkonu a dynamiky. 
Progamingová nastavení, která byla vyvíjena společně s profesionálním teamem Fnatic, nabízejí výjimečný 
herní zážitek – optimální pro hry typu FPS, závodní, beat'em up a ostatní typy her s rychlou akcí. Monitor 
FG2421 využívá LCD panel typu VA (vertical alignment) s úhlopříčkou 24“ a žene tak v porovnání s TN LCD 
výkon i při vynikající kvalitě obrazu do extrémů. Full HD displej s formátem 16 : 9 umožňuje díky širokému 
pozorovacímu úhlu hráčům v týmu užitečný pohled na sousední monitor. Nativní kontrast 5 000 : 1 má za 
následek hluboké zobrazení černé, což dodává reprodukci obrazu její brilantnost. Tento vysoký kontrast 
zlepšuje viditelnost při tmavých scénách a usnadňuje rozpoznání protivníků nebo překážek. 

 

 Turbo 240 - plynulá reprodukce obrazu a razantní pohyby s ostrými a jasnými strukturami 

 Extrémně krátká reakční doba - akce a reakce bez postřehnutelné časové prodlevy 

 Vysoký kontrast VA LCD - jasná viditelnost usnadňuje rozpoznání protivníků nebo překážek 

 Velká rozmanitost rozhraní - možnost připojení konzolí, hráčů a počítačů 

 Předvolby s profesionálními nastaveními pro jas, kontrast a gradaci obrazu (gamma) ke stažení 
nebo k výměně mezi hráči 

 Progamingový design - elegantní, kompaktní a funkční 

 Vyvinut a vyroben s maximální pečlivostí - 5 let záruky jako důkaz spolehlivosti 
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Monitor EIZO FORIS 
 
 
Turbo 240  Speciální funkce Turbo 240 definuje tlukot srdce 
monitoru FG2421. Tím porušuje pravidlo 120/144 Hz u 
současných progamingových monitorů. Turbo 240 využívá LED 
technologii podsvícení pozadí. 120 Hz signály jsou taktovány na 
dvojnásobnou frekvenci, takže jsou urychleny na obnovovací 
frekvenci 240 Hz. Tato pulsní reprodukce je rychlejší než 1 
milisekunda. I při razantních pohybech přispívá k věrohodnému 
vnímání ostrých a jasných struktur. Monitor FG2421 tak 
dosahuje nejplynnější reprodukce obrazu, která je v současné 
době u progamingových monitorů možná.  
Rychlá reakce s krátkou reakční dobou  Pro nový monitor 
FORIS vyvinula společnost EIZO samostatně rychlou 
elektroniku, aby byla akce hráče viditelná na monitoru bez 
postřehnutelné časové prodlevy. To, co představuje pro závodní 
automobil akcelerace a odezva řízení, je u monitoru tzv. Input 
Lag resp. reakční doba. Činí pouze 1,5 snímku (tedy 1,5/120 
sekundy) a leží tak pod prahem vnímatelnosti. Reakce se 
projeví takřka okamžitě. 
Široká škála připojení  Rozmanitost rozhraní tvořená HDMI, 
DiplayPort a DVI-D přípojkami pro PC, herní konzole a 
multimediální vybavení, jako je např. přehrávače Blu-ray splní 
jakékoli přání zákazníka. Rozbočovač USB s jedním vstupem a 
dvěma výstupy například propojuje myš a klávesnici přes 
monitor s počítačem. Zvukový výstup a konektor pro sluchátka 
již jen dokreslují celek. 
Předvolby s profesionálními nastaveními  Software 
„ScreenManager Pro for Gaming“** je obsažen v rozsahu 
dodávky monitoru. Umožňuje používání herních profilů 
monitoru, jako jsou optimální nastavení pro jas, kontrast a 
gradaci obrazu (gamma). Tyto profily lze mezi hráči vyměňovat 
nebo je stáhnout z webu gaming.eizo.com. Dva profily, které 
byly vyvinuty společně s profesionálními gamery z týmu Fnatic, 
jsou již naprogramovány z výroby. Další 3 paměťová místa jsou 
volně k dispozici. Pomocí funkce klávesových zkratek aplikace 
ScreenManager Pro lze připojené reproduktory/sluchátka, 
škálování obrazu a profil zapínat, vypínat a přepínat klávesnicí. 
Technologie VA LCD s vysokým kontrastem  Monitor EIZO 
FORIS FG2421 využívá  
VA LCD modul a žene tak v porovnání s TN LCD výkon i při 
vynikající kvalitě obrazu do extrémů. Full HD displej s formátem 
16 : 9 umožňuje díky širokému pozorovacímu úhlu 176° 
hráčům v týmu užitečný vedlejší pohled na sousední monitor. 
Nativní kontrast 5 000 : 1 má za následek hluboké zobrazení 
černé, což dodává reprodukci obrazu její brilantnost. Tento 
vysoký kontrast zlepšuje viditelnost při tmavých scénách a 
usnadňuje rozpoznání protivníků nebo překážek. 
Auto EcoView  Senzor EcoView měří úroveň okolního osvětlení 
a plně automaticky příslušně upravuje jas obrazovky. Jas lze 
samozřejmě nastavit i ručně. Minimální a maximální jas obrazu 
si může libovolně určovat sám uživatel.  
Silný dojem  Monitor FORIS FG2421 je uložen v hebkém a 
impozantním plášti a nabízí i přes jeho kompaktnost vynikající 
komfort. Víceúčelový stojan lze výškově nastavit o 60 mm, 
otáčet o 344° a sklonit o 25°. Držadlo na zadní straně 
usnadňuje přenos na gamingovou akci. Cínově červený 
rámeček podtrhuje elegantní design okolo bíle osvětleného loga 
společnosti EIZO na černě lesklé zadní straně. 
Spolehlivost  Pětiletá záruka výrobce ve formě výměnného 
servisu přímo na místě je důkazem spolehlivosti monitoru 
FORIS FG2421. Záruční doba je tak znatelně delší než u 
současných progamingových monitorů, která se často pohybuje 
pouze okolo dvou let. 
 
Loga a značky 
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Speciální funkce 
Úhlopříčka 59,8 cm (23,5"), formát 16 : 9 
Modely (barvy rámečku) FG2421-BK (černá) 
Viditelná velikost obrazu 521 mm (šířka) × 293 mm (výška) 
Viditelná úhlopříčka 598 mm 
Ideální a doporučené rozlišení 1920 bodů x 1080 řádků, Full HD 
Rozteč bodů 0,272 mm × 0,272 mm 
Zobrazitelné barvy 16,77 milionu 
Max. jas 400 cd/m² (turbo 240 vypnuto) 
Max. kontrastní poměr 
v temné místnosti 

5 000 : 1 statický kontrast 
15 000 : 1 při zapnutém zesilovači kontrastu 

Max. pozorovací úhel Horizontálně: 176°; vertikálně: 176° 
Technologie LCD VA 
Typická doba odezvy systému méně než 1 ms (turbo 240 zapnuto) 
Speciální funkce turbo 240, technologie overdrive, vstup 

120 Hz, režimy barev (USER 1 až 3, FPS1, 
FPS2, RTS, Web), 10bitová tabulka LUT, 
automatické ladění kontrastu 
prostřednictvím aplikace ScreenManager Pro 
for Gaming, automatické nastavení barev, 
zesilovač kontrastu, funkce Auto EcoView, 
reproduktory a konektor pro připojení 
sluchátek  

Možnosti nastavení turbo 240, jas, hodnota černé, kontrast, 
gradace obrazu (gamma), sytost barev, 
barevná teplota, zesilovač kontrastu, 
barevný prostor, vyhlazení, funkce Auto 
EcoView, osvětlení loga, vstup signálu, 
zvukový vstup (DisplayPort/HDMI), audio 
level, hlasitost, jazyky (angličtina, 
francouzština, němčina, italština, japonština, 
španělština, švédština) 

Podporovaná rozlišení 1920 × 1080, 1680 × 1050, 1280 × 1024, 
1280 × 960, 1280 × 720, 1024 × 768,  
800 × 600, 720 × 576 (HDMI a DP),  
720 × 480, 720 × 400, 640 × 480 

Horizontální frekvence 
(digitální) 

HDMI: 15 – 100 kHz 
DVI: 31 – 138 kHz 
DisplayPort: 31 – 138 kHz 

Vertikální frekvence (digitální) HDMI: 23 – 122 Hz 
DVI: 59 – 122 Hz 
DisplayPort: 49 – 122 Hz 

Šířka obrazového pásma DVI/DisplayPort: 290 MHz 
HDMI: 150 MHz 

Obrazové signály TMDS, DisplayPort, 
60 Hz (HDMI): VGA / 480i / 480p / 1080i / 
720p / 1080p 
50 Hz (HDMI): 576i / 576p / 1080i / 720p / 
1080p, 24 Hz (HDMI): 1080p 

Vstupy signálu PC: DisplayPort, DVI-D 24 kontaktů 
(s HDCP), PC/AV: HDMI 

Zvukové vstupy 3,5 mm stereo konektor, DisplayPort,  
HDMI (PC/AV) 

Zvukové výstupy 3,5 mm stereo reproduktory, 3,5 mm 
sluchátka 

Funkce USB 1 vstupní/2 výstupní porty, USB 2.0 
Funkce Plug & Play VESA DDC CI 
Řízení spotřeby energie VESA DPMS, DVI-DMPM 
Příkon max.* 53 W příkonu, typický příkon 20 W 

0 W při vypnutém síťovém vypínači 
Rozměry (Š × V × H) 56 cm × 39 až 45 cm × 20 cm 
Hmotnost 6,2 kg,  
Rozsah otočení a náklonu 344°, 25° dozadu 
Výškové nastavení 6 cm 
Značky CE, TÜV GS, TÜV test na ergonomii 
Dodávané příslušenství instalační příručka, EIZO LCD Utility Disk 

(příručka a aplikace ScreenManager Pro for 
Gaming**), síťový, USB, zvukový a 
signálový kabel (DisplayPort-DisplayPort), 
držák kabelu 

Servis 5 let / 30.000 hod. 
 
* při maximálním jasu, oba vstupy signálu, USB a zvukové spojení v provozu 
** kompatibilní s Windows 8, 7, a Vista 
 

Specifikace 


