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W 
ostatnich latach styl pracy 
w biurze bardzo się zmienił. 
Model pracy przy przypisanym 
biurku powoli ustępuje miejsca 

systemowi swobodnej rotacji między 
stanowiskami. Pracownicy mogą wyko-
nywać swoje zadania nie tylko na stacjo-
narnym komputerze, ale i na smartfonie, 
tablecie czy laptopie. Nowy styl pracy 
sprawił, że konieczne stały się zmiany 
sprzętowe. Współczesne laptopy mają 
wydajniejsze procesory, pojemniejsze 
i szybsze pamięci wewnętrzne oraz aku-
mulatory o coraz dłuższej żywotności.

Choć trudności związane z pracą 
mobilną udało się w dużej mierze wy-
eliminować, niewielka przekątna ekranu 
laptopa pozostaje barierą nie do poko-
nania. Dlatego wiele osób decyduje się 
na podłączenie do laptopa zewnętrznego 
ekranu. Monitor biurowy jest niezastąpio-
ny do bardziej zaawansowanych zadań, 
wymagających obszernej przestrzeni ro-
boczej i dostępu do dużej ilości danych.

Dla osób poszukujących monitora biu-
rowego doskonałą opcją jest najnowszy 
model EIZO – FlexScan EV2785 o prze-
kątnej 27" i rozdzielczości 4K. Dlaczego 
warto wybrać właśnie ten model? 
• Rozdzielczość: 4K UHD (3840 

x 2160) pozwalająca osiągnąć dosko-

nałą ostrość obrazu, do jakiej przyzwy-
czaiło nas korzystanie ze smartfonów. 

• Złącze USB-C, które umożliwia ła-
dowanie laptopa, transfer danych 
oraz przesyłanie sygnałów audio i wi-
deo jednym kablem. Zazwyczaj do 
podłączenia zewnętrznego monitora 
potrzebnych jest kilka różnych kabli; 
ponieważ EV2785 ma złącze USB-C, 
podłączenie do niego laptopa to kwe-
stia jednego kabla. 

• Optymalne zagospodarowanie prze-
strzeni to kluczowa kwestia w każdym 
biurze. Monitor EV2785 ma cienkie 
ramki i tylko 61 cm szerokości, bez 
problemu więc zmieści się nawet na 
wąskim biurku, a minimalistyczna kon-
strukcja sprawia, że jest idealny rów-
nież do środowisk wieloekranowych. 

• Ergonomia – EV2785 ma stopkę o sze-
rokich możliwościach regulacji (zmiana 
wysokości w zakresie 18 cm, nachyle-
nia od -5˚ do 35 ,̊ obrót o 344 )̊, możli-
wa jest też praca w trybie portretowym 
(do przeglądania długich dokumentów 
i stron internetowych).

• Zestaw ergonomicznych funkcji po-
magających dbać o wzrok podczas 
pracy z monitorem, m.in. FlickerFree, 
eliminująca migotanie obrazu wywoła-
ne przez podświetlenie LED, Auto Eco-

View dopasowująca jasność ekranu 
do oświetlenia w pomieszczeniu, Pa-
per Mode, tryb ograniczający emisję 
szkodliwego dla wzroku niebieskiego 
światła. Połączenie wszystkich powyż-
szych technologii pomaga ograniczyć 
zmęczenie oczu i pracować przez 
dłuższy czas bez dyskomfortu.
Oprócz tego FlexScan EV2785 obsłu-

guje darmowe oprogramowanie Screen 
InStyle, oferujące dodatkowe funk-
cje, takie jak Auto Color Mode (auto-
matyczna zmiana trybu wyświetlania 
w zależności od otworzonej aplikacji) 
i Circadian Dimming (stopniowe, auto-
matyczne zmniejszanie emisji niebie-
skiego światła w ciągu dnia). Screen 
InStyle pozwala również zsynchronizo-
wać wszystkie ustawienia monitora – 
zasilanie, jasność itp. – w środowisku 
wieloekranowym. Dla administratorów 
przeznaczone jest dodatkowe opro-
gramowanie o nazwie Screen InStyle 
Server, dzięki któremu mogą zdalnie 
kontrolować ustawienia zasilania i za-
rządzać wieloma monitorami podłączo-
nymi do sieci.

Zainteresował cię ten artykuł? 
Całość znajdziesz w Bazie Wiedzy EIZO: 
https://www.eizo.pl/baza-wiedzy/
flexscan-ev2785-ze-zlaczem-usb-c/ 

Nowoczesny monitor  
dla nowoczesnego biura
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