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ředstavujeme



+
dobrá cena, 
kvalitní obraz, 
vysoký jas 
a kontrast, 
matný displej, 
nízká spotřeba 
energie, 
bezrámečkový 
design

–
displej není 
výškově 
nastavitelný

hodnocení

BenQ VZ2770H
  Cena s DPH: 5 999 Kč
  Poskytl: BenQ
  Info: www.benq.cz
  DIsPlej/rozlIšení:  

27" (68,6 cm), matný, amva+ / 
1 920 × 1 080 bodů

  jas: 300 cd/m2

  kontrastní Poměr: 3 000 : 1

P 
ro uživatele, kteří požadu-
jí velkou plochu pro obraz 
a jimž není lhostejný ani 
vzhled monitoru, by mohl 
být velmi zajímavý model 

BenQ VZ2770H. Je vyveden v bílé bar-
vě a na první pohled upoutá asymetric-
ky umístěná noha podstavce. Velmi se 
nám líbil také bezrámečkový design – 
u horního okraje a u okrajů postran-
ních jsme totiž od okraje zobrazovací 
plochy k okraji monitoru naměřili šíř-
ku pouze 8 mm. K pěknému vzhledu 
přispívá i to, že při pohledu z boku je 
displej s okraji monitoru v jedné rovině.

Matný displej
Displej má matný povrch a díky tomu 
na něm nejsou vidět světelné odlesky; 
tímto neduhem trpí monitory s disple-
jem lesklým. Uživatel má k dispozici 
ostrý obraz v rozlišení 1 920 × 1 080 
bodů. Při hodnocení kvality obrazu 
musíme vyzdvihnout nejen velké zor-
né úhly, ale i vysoký jas a kontrast.

Menu komunikuje s uživatelem česky 
a ovládá se pomocí pěti tlačítek, umís-
těných pod spodním okrajem monito-
ru. Tato tlačítka nejsou nijak označená, 
ale to nevadí, neboť po stisknutí kte-
réhokoli z nich se na displeji zobrazí 

piktogram, podle kterého pochopí-
te, jakou funkci tlačítka mají. Kladně 
hodnotíme to, že monitor podporu-
je technologii Low Blue Light, která 
slouží pro redukci vyzařování modré-
ho světla. Jsou zde i předpřipravené re-
žimy, označené jako standardní, film, 
hra, foto, sRGB, eko, M-book a uživatel.

níZká spotřeBa energie
Pro připojení k počítači jsou v zadní 
části připraveny dva obrazové vstu-
py HDMI a analogový vstup D-Sub. Ve 
výbavě monitoru sice nejsou repro-
duktory, ale nechybí zde výstup na 
sluchátka. Každého uživatele potě-
ší, když jím používaná zařízení jsou 
energeticky úsporná. Tento monitor 

se k nim řadí. I když nabízí velkou zob-
razovací plochu, vystačí si při běžném 
provozu s příkonem pouze 21 W a jako 
maximum jsme zaznamenali příkon 
30 W. Celkově jsme tomuto výborné-
mu monitoru mohli vytknout pouze to, 
že nedisponuje výškově nastavitelným 
podstavcem. Nicméně s přihlédnutím 
k lákavé ceně a k jeho zobrazovacím 
schopnostem jsme mu udělili oceně-
ní Tip redakce.

 Proč kouPIt: Monitor BenQ 
VZ2770H na velkém, 27palcovém 
displeji s matným povrchem 
zobrazuje vysoce kvalitní obraz 
a přitom má nízkou spotřebu 
energie.  Martin seMrád

Pro pohodlnou práci s počítačem je 
důležitý kvalitní monitor. v dnešní době 
lze doporučit modely s úhlopříčkou 
24 palců a větší, neboť monitory s velkou 
zobrazovací plochou umožňují práci s více 
otevřenými okny současně.

BenQ VZ2770H

Velký  Monitor

tip 
redakce

  ÚHly PoHleDu (voDorovně/

svIsle): 178° / 178°
  Doba oDezvy: 4 ms
  vIDeovstuPy: 2× HdmI, d-sub
  rozměry: 614 × 461 × 212 mm
  Hmotnost: 5,3 kg
  naměřená sPotřeba – běžný 

Provoz/max.: 21 W / 30 W

pro připojení k počítači můžete použít dva vstupy HdMi 
a analogový vstup d-sub. je zde i 3,5mm zdířka pro připojení 
sluchátek
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