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Asi jste si všimli, že se poslední dobou tímto pro fotografy naprosto nutným a kvalitním příslušenstvím hodně 
zabýváme. Dle našeho názoru musí být digitální i klasický fotograf na svou práci natolik náročný, že její výsledky 
nemůže sledovat jen na běžné kancelářské obrazovce, byť i jejich kvalita jde nesmírně nahoru. Nevnucujeme vám 

žádnou nesmyslnou drahotu, ale jen to, co je svým poměrem cena/výkon výborné − až mimořádné.
Text: rudolf stáhlich, foto: BenQ a fotoVideo

Příjemně profesionální 
monitor pro fotografy  

BenQ SW2700PT

základní paraMetry

Displej 27" IPS
Rozlišení QHD 2560 × 1440 bodů

Pokrytí barevného prostoru  
Adobe RGB 99 %

Hodnota delta E<2
14bit 3D LUT

Režim Black and White
Hardwarová kalibrace prostřednictvím 
dodávaného programu Palette Master

Vertikální i horizontální úhel  
pohledu 178°

Rozměry 567 × 653 × 323 mm
Váha zhruba 9,2 kg i se stínítkem

Z nabídky společnosti BenQ jsme si fyzicky  
a pořádně pohráli s typem sW2700Pt a v závě-
ru této dvoustrany si vás ještě jen krátce dovo-
lím upozornit i na vyšší typ PV3200Pt.

BenQ SW2700PT –  
spolehlivý pracant pro 
kvalitní fotografii
Sledovali jsme velmi  
věrné podání barev
už po vybalení z trojdílného chráněného obalu 
a spuštění je na první pohled vidět, že se jed-
ná o monitor určený pro fotografy! nabízí vy-

brané špičkové vlastnosti pro vysokou věrnost, 
přesnost a konzistenci barev a zároveň plnou 
kompatibilitu s digitálními zrcadlovkami. Po-
kud chcete opravdu věrnou reprodukci fotogra-
fií, stačí se klidně spolehnout na garantované  
99% pokrytí gamutu AdoberGB, kalibraci pro-
vedenou výrobcem, která obsahuje graf para-
metru Gama a také grafické vyjádření pokrytí 
barevného gamutu pro barevné prostory Ado-
be rGB a srGB. A pokud vám ani toto nestačí 
(vím, že řada z vás jste opravdu velcí perfekcio-
nisté), můžete si vše vyladit dle vlastních potřeb 
hardwarově. Mimochodem si na webu můžete 

stáhnout program Palette Master elements  
a s vlastní kalibrovanou sondou můžete kon-
trolovat a kalibrovat… i když to nevidím jako 
zrovna nutné pro běžně náročného uživatele. 
Monitor je navíc vybaven příjemným přilože-
ným osd ovladačem s řadou funkcí, a dokonce 
s volitelnými tlačítky. ovladač se k monitoru 
připojuje kabelem.

Pohodlí, design a ergonometrie
testovaný monitor pochází už na první po-
hled z dílny kvalitního designéra. Je příjemný 
nejen na pohled, ale při sestavování se setkáte 

BenQ PV3200Pt reprodukuje 
věrné barvy, má profesionální 
displej se 4K rozlišením 3840 ×  
2160 pixelů, dosahuje čtyřná-
sobného množství obrazových 
bodů oproti klasickému full 
hd monitoru. Kvalitní iPs 
panel disponuje širokými po-
zorovacími úhly, 100% pokry-
tím barevného prostoru srGB 
a odpovídá standardu rec. 

709, důležitému pro mastering 
videomateriálu do hdtV. in-
tegrovaný kalibrační software 
Palette Master element zajiš-
ťuje přesné zobrazení více než 
miliardy jednotlivých barev. 
hardwarová kalibrace mo-
nitoru dodává barvám při-
rozenost, jemnější přechody  
a zaručuje stejné zobrazení bez 
ohledu na připojenou grafickou 

kartu díky hodnotám uloženým 
uvnitř monitoru. obrazovka je 
zároveň rozdělena na stovky 
dílčích oblastí pro zajištění rov-
noměrného podsvícení. tento 
monitor je vybaven konekto-
ry hdMi 1.4, displayPort 1.2  
a minidisplayPort 1.2. Možnos-
ti připojení dále rozšiřuje usB 
3.0 a vestavěná čtečka karet sd, 
sdhc a sdXc.

Poznámka: Pro zaručení vysoké 
kvality je každý monitor BenQ 
PV3200Pt těsně před expedicí 
individuálně testován, aby od-
povídal mezinárodně uznáva-
ným standardním hodnotám,  
a protokol o tomto měření je 
součástí balení.

cena: 37 990 Kč  ■
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se snadným a rychlým postupem, jehož výsled-
kem bude skvost vaší pracovny. Zajímavý sto-
jan je jednoduchý a umožňuje snadné výškové 
polohování, horizontální i vertikální natáčení 
i nastavení monitoru do vertikální polohy. Je 
vybavený usB rozbočovačem a samozřejmě 
nechybí snímatelný kryt pro práci ve velkých 
a světlých prostorách. Každopádně je jasné, 
že tento 27" monitor (v současnosti si snad 
už menší monitory ani nepořizujte!) vkročil 
mezi dnešní špičku i svým krásným designem  
a snadným ovládáním.

Závěrem
nový monitor BenQ sW2700Pt se hrdě řadí 
mezi to nejlepší, co v současné době na našem 
trhu máme, byť se nemůže zcela rovnat svému 
(níže krátce popsanému) kolegovi či konku-
renčním profesionálním modelům, které se 
ovšem pohybují v cenových relacích dvoj- až 
trojnásobně vyšších! doporučuji si jej prohléd-
nout, případně krátce vyzkoušet v některé ze 
specializovaných prodejen a věřím, že dáte na 
má slova, že poměr cena/výkon je ohromující. 
Je to dost jasná volba.
cena 17 990 Kč

PRofeSionáLní 4K moniToR BenQ PV3200PT  
se 100% pokrytím srgB a standardem rec.709


