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M O N I T O R Y

EIZO jest producentem naj-
wyższej klasy monitorów, któ-
rych jakość stała się już le-

gendarna. Dzieje się tak, ponieważ 
wszystkie monitory EIZO wykonane 
są z największą precyzją i przechodzą 
szczegółowe testy w fabryce w Ja-
ponii, a do ich budowy zastosowano 
materiały i elementy najwyższej jako-
ści. Podstawowym kryterium podczas 
projektowania i konstrukcji naszych 
monitorów są rzeczywiste warunki 
pracy i potrzeby użytkowników. EIZO 
Nanao Corporation posiada swoje 
własne laboratoria badawcze, dzięki 
temu w monitorach stosowane są 
autorskie rozwiązania, nawet naj-
prostsze modele mają zaawansowa-
ne funkcje zwiększające jakość obra-
zu. Dlatego monitory EIZO najbardziej 
popularne są tam, gdzie poprawne 
odwzorowanie kolorów i niezawod-
ność mają największe znaczenie, 
m.in.: w poligrafii, medycynie, post-
produkcji foto i wideo oraz wąskich 
zastosowaniach specjalistycznych.

Japońska myśl techniczna 
wciąż na topie
Specjalistyczne monitory to w za-
sadzie samodzielne jednostki obli-
czeniowe, na ich płytach głównych 
znajduje się kilka procesorów odpo-
wiedzialnych za sterowanie określony-
mi parametrami wyświetlania obrazu. 
Ze względu na niedoskonałość paneli 
LCD główną rolę w poprawnym wy-
świetlaniu obrazu odgrywa elektronika 
sterująca. EIZO ma wiele patentów 
dotyczących autorskich technologii. 
Przykładem jest układ DUE (Digital 
Uniformity Equalizer) sterujący pik-
selami w taki sposób, żeby jasność 
i kolory miały taki sam poziom w każ-
dej części ekranu – ta cecha jest 
kluczowa w monitorach graficznych 
czy medycznych, gdzie w skrajnym 
przypadku może przyczynić się do 
postawienia nieprawidłowej diagnozy. 

Marki EIZO nikomu przedstawiać 
nie trzeba

Podobne znaczenie ma układ stabili-
zujący jasność – w przypadku linii Co-
lorEdge stabilizacja zajmuje zaledwie 
kilka minut (zamiast 30 min, co jest 
standardem). 

U nas sformułowanie  
„klient nasz pan”  
nie jest tylko  
wyświechtanym sloganem
Dystrybutor EIZO w Polsce odgrywa 
rolę lokalnego przedstawiciela. Dzięki 
temu większość spraw załatwiana 
jest na bieżąco, a kontakt bardzo 
prosty, co cenią klienci. EIZO Polska 
jest uczestnikiem licznych imprez 
i warsztatów, podczas których można 
uzyskać potrzebne informacje i wspar-
cie. Nasi przedstawiciele pomagają 
w doborze odpowiedniego rozwiązania 
i we wdrożeniu go w istniejącym sys-
temie Color Management – włącznie 
z udostępnieniem monitorów do te-
stów. Na pełne wsparcie mogą liczyć 
również klienci indywidualni. Przy-
kładem może być akcja „Pierwszej 
kalibracji”. Kupując monitor EIZO 
z serii ColorEdge, mogą skorzystać 
z darmowej kalibracji monitora, która 
przeprowadzana jest zdalnie przez 
pracownika dystrybutora. 

Jako dystrybutor zajmujemy się 
serwisem. Współczynnik usterkowo-
ści jest bardzo niski – odkąd zajmu-
jemy się tą marką, nie przekroczył 
0,5%. Ponadto w przypadku awarii 
naprawa wykonywana jest lokal-
nie przez nasz serwis, dzięki czemu 
często klient otrzymuje naprawione 
urządzenie w ciągu kilku dni. Warto 
nadmienić, że usługa realizowana 
jest w trybie door-to-door, co znacz-
nie upraszcza procedurę.

Zapraszamy do obejrzenia 
naszej ekspozycji podczas 
FestiwaluDruku.pl na stoisku F6!
Wszystkie monitory EIZO z serii Color- 
Edge oraz wybrane modele FlexScan 
będzie można obejrzeć na stoisku EIZO 
podczas targów FestiwalDruku.pl, 
które odbędą się w dniach 7–8 wrze-
śnia w Warszawie. Szczególnej uwa-
dze polecamy modele 4K oraz dwie 
nowości: CG2420 i CS2420.
Zachęcamy również do bezpo-
średniego kontaktu z nami – od-
powiemy na każde pytanie:
www.eizo.pl/kontakt
www.facebook.com/EizoPolska/ 
tel. 22 510 24 56.
artykuł promocyjny


