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Monitor EIZO ColorEdge CG277

Product Description
Com 99% de Adobe RGB, cobertura de espaço de cores, exibição simultânea de 10
bits, calibração de hardware, este monitor de auto-calibração é construído para
oferecer desempenho ideal para profissionais na impressão, fotografia, e
pós-produção.
Calibração e Espaço de Cor
- 20 Calibrações, espaço de cor Adobe sRGB
Automações
- Calibração Automática
Tamanho
- 27"
Uso Recomendado
- Retoque com finalidade de substituição de prova de cor e Prova Remota
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Built-In SelfCalibration Sensor
Automatize sua calibração com o sensor SelfCalibration embutido que está alojado
no interior do painel do monitor. Este sensor elimina a necessidade de um
dispositivo de calibração manual e funciona no modo retrato. Utilizando o menu
OSD ou o software ColorNavigator empacotado, você pode programar o monitor
para auto-calibrar em horários específicos. Mesmo se o monitor é desligado ou não
conectado a um computador, ele vai ficar com a sua programação pré-definida e
auto-calibração.

Especificações
Cor do gabinete: Preto
Painel:
Tipo: IPS
Backlight: Wide-Gamut
Tamanho: 27 "/ 68 centímetros (684 mm de diagonal)
Resolução nativa: 2560 x 1440
Tamanho de imagem visível (L x A): 596,7 x 335,6 mm
Pixel pitch: 0.2331 x 0.2331 mm
Densidade de pixels: 109ppi
Grayscale tones: 1024 tones (a palette of 65281 tones), DVI: 256 tones (a palette of
65281 tones)
Display colors: DisplayPort, HDMI: 1.07 billion from a palette of 278 trillion DVI:
16.77 million from a palette of 278 trillion
Viewing angles (H / V, typical): 178°, 178°
Brightness (typical): 300 cd/m²
Recommended brightness for calibration: 120 cd/m² or less
Contrast ratio (typical): 1000:1
Response time (typical): 6 ms (Gray-to-gray)
Wide gamut coverage (typical): Adobe RGB: 99%, DCI-P3:93%
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Garantia: três anos
Ver especificações completas no site do fabricante: EIZO
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