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[Jiří Kuruc] Dětský pokoj nebo tradičně malá studentská kolej
jsou těmi pravými místy pro monitor, který se stiskem tlačítka
rázem přemění na plnohodnotný, byť menší televizor. Jak jsme
se přesvědčili, pojem kompromis již taková zařízení neznají.

V

Computeru 5/09 jsme proti sobě postavili dva monitory dodatečně doplněné o analogový a digitální tuner.
Od té doby se změnilo mnohé a na následujících řádcích si již přečtete o sedmi malých,
ale zcela dospělých televizorech, které jen
tak mezi řečí zastoupí funkci kvalitního počítačového monitoru.

úhlopříčkou, množstvím konektorů nebo
mírně odlišnou rychlostí odezvy.
Pokud si ale zájemci kombinovaný LCD
monitor koupí, budou požadovat kvalitní
televizor s přívětivým ovládáním a pře-

Minimální rozpětí cen
vám dává zcela volnou
ruku při výběru

Podle parametrů si nevyberete
Abychom nebyli špatně pochopeni, funkce
monitoru zůstane zřejmě pro většinu uživatelů prioritou. Nicméně z onoho počítačového pohledu se jednotliví konkurenti
takřka neliší. Všechny – nyní mohu napsat
monitory – využívají technologii TN s matným povrchem, všechny disponují Full HD
rozlišením a žádný v důležitých parametrech nepropadá. Liší se v podstatě pouze
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Vybíráme ten pravý

hledným prostředím. A právě z pohledu
televizoru již najdeme výraznější rozdíly.
Souboj získává na zajímavosti především
díky účasti tradičních výrobců domácí elektroniky, jako je LG, Samsung a Philips,
a spíše počítačových jmen BenQ a Asus.

Televizní monitory
Obraz [30 %]

1. LG M2262D
2. Samsung 2333HD
3. Samsung P2370HD
4. BenQ SE2241
5. Philips 231T1SB
6. Asus 24T1E
7. BenQ MK2442
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Ergonomie
E
i
a nastavení [25 %]

Televizní funkce [45 %]

Hodnocení
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Bookmakeři by jistě vypsali nižší kurz
na vítězství značek s dlouhodobými zkušenostmi. Po všech testech a srovnáních jim
musíme dát za pravdu. Rozdíly však rozhodně nelze označit za propastné a i počítačoví výrobci dobře vědí, které schopnosti
a funkce televizní diváci vyžadují.

Ještě před nákupem zvažte plánované
umístění monitoru i to, z jakých míst bude
děj na obrazovce sledován. Pokud jej totiž
umístíte svému potomkovi na pracovní stůl,
jistě si brzy přijde stěžovat, že na něm například z postele není nic vidět. Technologie
TN totiž trpí úzkými pozorovacími úhly,
a to především z podhledu. Již od několika
stupňů pod rovinou dochází ke ztrátě kontrastu v tmavých scénách. Řešením by bylo
negativní naklonění monitoru, nicméně
na toto výrobci často a rádi zapomínají.
Ač si to mnozí stále nechtějí připustit, vzhled a design zůstávají při výběru
na prvním místě. Tradiční výrobci domácí
elektroniky využili veškeré své zkušenosti
z dospělých televizorů, u kterých má vzhled
ještě vyšší váhu, i malé LCD monitory tak
nadělají na pracovním stole spoustu parády.
Elegance však v dnešní době znamená pře-

někdy je snadnější sehnat ebonitovou tyč a liščí ohon než baterie do notebooku
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Spotřeba
LG M2262D

41,6 W
37,8 W

BenQ MK2442

41,6 W
46,4 W

Samsung P2370HD

43,6 W
46,7 W

Asus 24T1E

47,5 W
46,7 W

Philips 231T1SB

37,7 W
48,4 W

Samsung 2333HD

40,6 W
48,8 W

BenQ SE2241

47,4 W
48,8 W

 běžná

 při puštěné TV

devším lesklý rám, který vyžaduje neustálou
péči a je náchylný na škrábance.
Všechny testované monitory obsahovaly
kombinaci analogového a digitálního přijímače. V současné době postupuje digitalizace vysílání a na některých místech můžete
na vlastnosti analogového tuneru již zcela
zapomenout. Pokud bydlíte v lokalitě s duál-

vání digitálního obrazu. Nízký datový tok
spolu s kompresí MPEG2 ve vysílání českých programů znamená značný výskyt typických digitálních artefaktů, rozostření
hran nebo trhání pohyblivého textu. Také
v tomto ohledu si lépe vedli tradiční výrobci.
Jejich monitory se snaží různými metodami
tyto nedostatky co nejvíce potlačit a obraz
vylepšit. Proces samozřejmě neprobíhá zcela
v reálném čase, proto je vysílání o malinko
zpožděné. Pokud tedy budete vybírat svůj
nový monitor v obchodě, nezlomte hůl nad
tím o okamžik pomalejším. Z téhož důvodu
trvá o malinko déle i přepínání mezi kanály.
Skóre monitorů se více srovnává při ﬁlmovém nasazení, a to jak z počítače, tak
třeba z DVD přehrávače. Zde je třeba upozornit na typickou vlastnost LCD monitorů
– ty si na rozdíl od plazmových televizorů
neporadí s nejtmavšími odstíny šedé.

Nastavte TV i z postele
Výrobci si dali velkou práci, aby monitory
působily jako pouze zmenšené, ale zcela do-

Sledování fotbalového zápasu po očku při práci vám
kombinované monitory neumožní
ním příjmem, doporučujeme monitory, které
řadí všechny kanály za sebou. Nižší čísla obsadí dominantní digitální kanály, čísla vyšší,
například 99 a 98, pak kanály analogové.
V opačném případě musíte vždy manuálně
přepínat mezi analogovým a digitálním tunerem, což není především pro méně zkušené uživatele příliš intuitivní.

Mnoho vstupů oceníte
Rozhodně se zajímejte o počet a typy vstupních a výstupních audio i video portů. V základu vám sice postačí jediný pro připojení
k počítači, budete-li ale chtít propojit přehrávač nebo herní konzoli, upřednostněte
ty s dvojicí HDMI portů. Za významný prohřešek proti ergonomii považujeme umístění sluchátkového výstupu na zadní straně
monitoru, kam rozhodně není pohodlné se
dostat. Problém by mohl vyřešit krátký prodlužovací kabel, nicméně po zapojení výstupu se odmlčí reproduktory televizoru.
Pro propojení se zesilovačem a domácí reprosoustavou pak oceníte především RCA
konektory. Budete-li k monitoru připojovat
různé zdroje videa pouze dočasně, určitě
oceníte i postranní, lépe dostupné konektory. Tomuto však výrobci stále nevychází
vstříc a vstupní video konektory najdete
pouze u monitorů LG a Samsung 2333HD.
Naopak nešikovně, na boční stranu, vyústil
BenQ u obou monitorů konektor pro anténu.
Nepoužijete-li zalomený konektor na konci
kabelu, bude nevzhledně odstávat ze strany
monitoru.

Nevybírejte z katalogu
Tu nejdůležitější vlastnost však neodhalíte
v technické speciﬁkaci na stránkách internetového obchodu. Pokud se monitory v něčem
výrazněji odlišovaly, pak kvalitou zpraco-

spělé televizory. Dříve graﬁcky nevzhledné,
často cizojazyčné a skoupé nabídky nahradila dospělá prostředí s bohatými funkcemi. Podrobné nastavení jednotlivých
odstínů a pleťových barev, korekce gammy,
pětipásmové ekvalizéry pro úpravu zvuku,
zkrátka vše, co najdete na metrovém monitoru ve svém obývacím pokoji. Ovšem i zde
jsou značné rozdíly. Asus a BenQ využívají strukturou totožné, pouze graﬁcky odlišné prostředí, které ještě trošku připomíná
počítačový původ. Vynikající, přehledné
nabídky naproti tomu nabízí monitory
Samsung a LG.

Konec papírovým programům
Po stránce funkcí si největší pozornost zasluhuje programový průvodce EPG, jedna z významných předností digitálního vysílání.
Právě ten vám dá zapomenout na neustálé
kupování a hledání tištěného televizního
programu. EPG nabízí program až na sedm
dnů dopředu a ideálně by měl zobrazovat
vždy názvy pořadů ve všech kanálech současně. Díky časové ose pak přesně vidíte,
které pořady se překrývají, nebo co právě
běží na kanálech jiných. V tomto ohledu
neposkytuje maximální komfort pouze
Philips, který najednou zobrazí jen pořady
jednoho kanálu.
Mezi doplňkové, ale velmi praktické
funkce EPG patří upomínky a časovač nahrávání. Při nastavení upomínky vás televizor upozorní na brzký začátek pořadu
a automaticky přepne kanál. Časovač oceníte v součinnosti s externím DVD/HDD videorekordérem. Televizor se v nastavený čas
zapne, díky čemuž můžete nahrát oblíbený
pořad i ve své nepřítomnosti. Nutno však
připomenout, že pro totožný čas nahrávání
musíte nastavit zvlášť i rekordér.

život by byl jednodušší, kdyby k němu existovaly zdrojáky
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Mezi velmi příjemné funkce patří časovač vypnutí a zapnutí/vypnutí televizoru
v přesně zadaný čas. Časovač ocení ti, kteří
rádi usínají právě u televize. Přesný čas zapnutí se zase může hodit jako příjemný budíček a následné vypnutí televizoru vás
upozorní, že byste již měli odejít do práce či
školy.

Dražší neznamená lepší
Důkladnou pozornost věnujte i dálkovému
ovladači. Příliš dlouhý ovladač, kterým disponuje například BenQ SE2241, vás nutí
neustále přehmatávat. Důležitá tlačítka by
měla být odlišitelná po hmatu bez nutnosti
neustálé vizuální kontroly. Považujeme
za praktické, pokud můžete televizor spustit přímo tlačítkem s číslem kanálu, což nabízí monitory s logem Samsung. Ostatní lze
zapnout pouze červeným tlačítkem, čímž
ale monitor automaticky aktivuje poslední
vstup. Pokud jím byl počítač, musíte opět
manuálně přepnout do režimu televizoru.
Z celkového pohledu si ale dali výrobci
na svých dálkových ovladačích záležet a výraznějších nedostatků jsme se nedočkali.
Většina závěrečných doporučení různých
testů se točí okolo ceny a jejího poměru
vzhledem k výkonu, kvalitě anebo užitné
hodnotě. Tentokrát však můžete na veškerá porovnávání s cenovkou zapomenout.
Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším monitorem v testu totiž činí pouze zhruba
třináct stovek, nic vám tedy nebrání rozhodnout se jen podle funkcí, kvality či osobních
preferencí. 

Když kombinace škodí
Monitor s funkcemi televizoru láká především díky
úspoře místa i ﬁnancí. Před koupí si ale uvědomte, že vám takový monitor současně nezobrazí vaši
práci v Excelu a fotbalový zápas, který byste na oddělené televizi sledovali jen po očku. Pokud sdílíte jednu místnost se spolubydlícím, ba dokonce
přítelkyní, pak kupujete malou časovanou bombu.
Na svou oblíbenou hru či plnění pracovních úkolů o úterních a čtvrtečních večerech pak můžete již
dopředu zapomenout.

Doba odezvy LCD panelů
Samsung 2333HD

22,2 ms

LG M2262D

23,5 ms

Asus 24T1E

24,5 ms

Samsung P2370HD

26,4 ms

BenQ SE2241

27,3 ms

BenQ MK2442

28,6 ms

Philips 231T1SB

29,7 ms

Rovnoměrnost podsvícení
Samsung 2333HD

92%

LG M2262D

92%

Samsung P2370HD

90%

BenQ MK2442

88%

BenQ SE2241

87%

Philips 231T1SB

86%

Asus 24T1E

83%
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Jak jsme testovali
V

testu jsme se tentokrát zaměřili
na LCD panely spíše jako na televizory nežli na „čisté“ počítačové
monitory. Předpokládáme, že zájemce bude
zajímat právě tato část a po stránce schopností monitoru nebude mít tak nekompromisní požadavky – ostatně vzhledem k ceně
to ani není reálné. Nejprve jsme se seznámili s monitorem, zhodnotili vzhled, použité materiály a dílenské zpracování. Pohled
ze všech stran záhy odhalil prohřešky v podobě nevhodně umístěných konektorů,
především výstupů na sluchátka. Právě sluchátkový výstup na levé či pravé straně byl
oceněn více body než takřka nedostupný
konektor na straně zadní. Podobně jsme pochválili i video vstupy umístěné na boční
straně. Následovalo celkové zhodnocení konektorové výbavy.

Jak odhalit barevnou odchylku
V prvním kole testů jsme se zaměřili
na funkce a vlastnosti z pohledu počítačového monitoru a zde jsme samozřejmě použili standardní metodiku: zhodnotili jsme
úhly pohledu, byť v této otázce si kvůli to-

ch mezi
ve čtyřech různých přechodech
vou.
černou, šedou a bílou barvou.
ůUvedená odezva vyjadřuje průměr součtů doby rozsvícení
i zhasnutí bodu.
V televizní části nás nejvíce zajímalo, jak si jednotlivé televizory poradí
s
digitálním
příjmem,
a zda obraz podrobují procesům pro jeho zlepšení.
iSledovali jsme typické digirost
tální artefakty v obrazu, ostrost
hran, rozmazání předmětů na pozadí a v neposlední řadě plynulost běžících textů. Hned na druhém místě nás
zajímalo zpracování, přehlednost a funkce
elektronického programového průvodce
(EPG). Zkoumali jsme možnosti plánování upomínek a možnost aktivace televizoru pro nahrávání na externím výstupu.
S češtinou si všechny panely poradily bez
nejmenších problémů. Důležitá byla také
rychlost zapnutí televizoru i rychlost přepínání programů. V tabulce najdete informace
o přepínání mezi kanály jednoho progra-

Na elcédéčka jsme tentokrát pohlíželi spíše jako
na televizory než na monitory k počítači
tožné technologii vedli všichni soupeři takřka stejně. Pomocí kalibrační sondy Lacie
Blue Eye One jsme zjistili maximální i minimální intenzitu podsvícení, přičemž minimální hodnotě jsme přiřadili vyšší váhu. Lze
předpokládat, že na maximální intenzitu
monitor nikdo provozovat nebude, kdežto
nízkou spodní hranici ocení noční pracanti.
Toutéž sondou jsme také změřili průměrnou
i maximální odchylku barev v továrním nastavení. Optická sonda vyjadřující závislost
jasu na výstupním napětí zase spolu s osciloskopem odhalila nedostatky v rovnoměrnosti podsvícení. Zde jsme sledovali nejen
celkovou rovnoměrnost, ale i nejvýraznější
pokles. Nechybělo měření doby odezvy

Osciloskop připojený přes USB slouží
spolu s optickou sondou k měření doby
odezvy v různých přechodech bílé, černé a šedé
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mového multiplexu. Při změně kanálů mezi
jednotlivými multiplexy se doba prodlužuje.
Neunikly nám ani další doplňkové funkce,
jako časovač vypnutí nebo možnost automatického vypnutí/zapnutí televizoru v zadaných časových intervalech.

Poradí si dobře s ﬁlmy?
Následně jsme monitory připojili prostřednictvím HDMI k přehrávači a testovali
přehrávání ﬁlmových trailerů ve vysokém
rozlišení. Právě ve ﬁlmovém širokoúhlém
režimu s černými pruhy se nejvíce projevovalo prosvítání monitoru ze spodní a horní
strany, které při připojení s počítačem obvykle nezaznamenáte. Zajímalo nás, jak
si panel poradí s tmavými scénami a jejich
čitelnost
čitelností. V hodnocení ale samozřejmě zohledňuje
hledňujeme skutečnost, že právě vykreslení škály
šká nejtmavších odstínů šedé dělá
obecn technologii levných LCD proobecně
bblémy. Zajímaly nás také jednotlivé
rrežimy obrazu, jejich praktický doppad a další možnosti přizpůsobení.
N
Například úprava gammy vedla u někkterých monitorů k viditelnému zlepše
šení obrazu. Během všech těchto testů
jsme zkoumali televizor i po stránce
zvukové
zvukové. Opět jsme přihlédli k faktu, že
monitor poslouží jako doplněk domácího
ki
k
kina v kuchyni
nebo ve studentském pokoji.
Posuzovali jsme tedy zejména přirozenost
zvuku a jeho zkreslení při vyšších hlasitostech. Vedle různých proﬁlů zvuku jsme

Barevnou
odchylku i maximum a minimum intenzity
podsvícení měříme pomocí speciální
kalibrační sondy LaCie
blue eye pro

do hodnocení započítali i případné manuální úpravy pomocí ekvalizérů.
V kategorii Ergonomie jsme se nejvíce
zaměřili na dálkové ovládání. Body navíc
získaly ovladače s ideální velikostí, dobrým
rozložením tlačítek a srozumitelností jejich
popisků. Zajímalo nás také, kterými tlačítky
lze panel aktivovat a zda nechybí přímé
volby na často používané funkce. Hodnotili
jsme samozřejmě i tlačítka přímo na těle panelu. U televizních panelů lze předpokládat,
že budete vysílání sledovat doslova na dosah ruky. Často tedy místo hledání zatoulaného ovladače pro přepnutí programu raději
sáhnete přímo na monitor. Nižší bodové
ohodnocení si odnesl panel s tlačítky umístěný po straně, kde se musíte orientovat jen
po hmatu a nevidíte popisky jednotlivých
funkcí. Naopak ovládání nabídky panelu pomocí těchto tlačítek nás nechalo chladnými,
pro složitější nastavení si jistě každý onen
zatoulaný ovladač raději najde.
Nesmělo chybět ani měření spotřeby,
které probíhalo ve třech režimech: monitor, příjem digitální televize a stand-by, tedy
stav po vypnutí tlačítkem na monitoru. Pro
zajištění stejných podmínek v prvních dvou
režimech jsme podsvícení panelů snížili
na shodnou úroveň 150 cd/m2. 

Produkty zapůjčili
Asus
www.asus.cz
Asus
BenQ
www.BenQ.cz
BenQ
LG
www.lge.cz
LG
Philips
www.philips.cz
Philips
Samsung
www.samsung.cz
Samsung

kterýkoli horizontální povrch se brzy vertikálně navrší
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LG M2262D
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legantní a čistý vzhled narušují
pouze viditelné popisky dotykových
tlačítek na čelní straně. Tenký rám
okolo displeje a kouřový, průsvitný plast
ve spodní části působí velmi dobře. Pokud
by vás rušila modrá stavová dioda, můžete ji
v nabídce jednoduše vypnout.
Výrobce si na počtu a rozmístění konektorů dal záležet: na zadní straně najdete hned dva scarty, DVI-D i HDMI.
Druhý HDMI konektor pak ústí na stranu
levou. LG jako jediný disponuje USB portem pro připojení ﬂashdisku. Monitor pak
zvládne nejen zobrazovat fotograﬁe na něm
uložené, ale i přehrávat hudební soubory.
Nepraktické umístění USB konektoru lze
vyřešit krátkým prodlužovacím kabelem.
Výrobce si také jako jeden z mála uvědomil,
že sluchátkový výstup má být dobře přístupný, a umístil jej na levou stranu.
LG nabízí mírně lepší pozorovací úhly
z podhledu, i když zázraky rozhodně nečekejte. Odezva patří k nejnižším v testu
a rovnoměrnost podsvícení naopak k nejvyšším, což je obojí samozřejmě žádoucí.
LG si ale vítězství zasluhuje především kvalitou zpracování digitálního příjmu. Obraz patří k těm nejlepším,
procesoru se daří úspěšně korigovat typické nedostatky. Spolu
s Philipsem si LG nejlépe poradilo s ﬁlmem, který nepostrádal
prokreslená tmavá místa, ale zároveň netrpěl přesvícenými místy
v jasech. Právě u ﬁlmů ale nejvíce ruší namodralé prosvítání
osvětlovacích trubic u spodní
a horní hrany. Po stránce zvukové nám vadily agresivní sykavky v mluveném slově při
vyšších hlasitostech. Vyladěním
charakteristiky zvuku v bohaté
nabídce však lze tento nedostatek
částečně potlačit.
V přehlednosti hlavní nabídky patří LG na samou špičku.

Za kvalitní zobrazení
DVB-T vysílání

6 099 Kč
Stiskem tlačítka info na dálkovém ovladači se například rychle dozvíte název pořadu, jeho obsah i to, jak dlouho již běží.
Programový průvodce přes celou plochu obrazovky nabízí skvělou přehlednost i možnost plánování nahrávání a upomínek.
Jednotlivým vstupům lze přiřadit odpovídající názvy, což přispěje k lepší
přehlednosti při jejich maximálním
obsazení. Ne každý totiž ví, že je
DVD přehrávač připojen k HDMI2
a počítač k DVI-D. V nabídce najdete
i takové speciality jako úpravu jednotlivých barevných odstínů nebo stupně
nastavení dynamického kontrastu.
Základní parametry lze navíc nastavit
i v takzvaném rychlém menu. Dálkové
ovládání nabízí ideální rozměry i dobrou hmatovou orientaci. Chybí pouze
tlačítka pro některé přímé volby, například úpravu poměru obrazu.
LG bez problémů obstojí i jako monitor k počítači. V žádném ze sledovaných parametrů sice neexceloval,
nicméně běžné uživatele zcela uspokojí. Snad jediným důvodem, proč
byste před LG měli upřednostnit konkurenci, zůstává nižší úhlopříčka za cenu konkurence s úhlopříčkou o dva palce větší.
Pokud vám však jde především o kvalitu
televizoru než o absolutní velikost obrazu,
pak je LG tím pravým pro vás. 

velmi kvalitní DVB-T
přehlednost nabídky a množství funkcí
bohatá konektorová výbava
přehrávání fotograﬁí a hudby z USB disku
pohodlné dálkové ovládání
agresivní zvuk při vyšších hlasitostech

K výraznějšímu poklesu podsvícení dochází především v levé části obrazu

Tlačítka na čelní straně zůstávají nejlepším řešením. Vždy totiž vidíte, jakou
mají funkci

Velmi přehledné OSD přes celou obrazovku nepostrádá upomínky ani plánování  U režimů obrazu rovnou vidíte praktickou
ukázku  Nastavení pro odborníky obsahuje spoustu pokročilých voleb

zastavíte-li se, abyste si něco promysleli, nezapomeňte se zase rozejít
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Verdikt

RO

A

amsung 2333HD se na první pohled
od svého sourozence P2370HD takřka neliší. Monitor sice nehýří kombinací černé a červené, velmi tenké rámy jej
však činí mnohem skladnějším. Intenzitu
modré diody zářící uprostřed spodní strany
sice můžete snížit, zcela vypnout ji však kupodivu nelze. Plast na zadní straně ozdobil
výrobce zajímavými ornamenty, které však
s největší pravděpodobností spatříte pouze
při zapojování konektorů. Jeden ze dvou
HDMI vstupů a také výstup na sluchátka
přitom najdete na levé straně pod plastovou krytkou. Nechybí dokonce ani digitální
DVI-D vstup.
Panel s technologií TN v podání
Samsungu nabídl ještě o něco horší pozorovací úhly než konkurence. Také zpracování
digitálního DVB-T vysílání nepatřilo k nejlepším, LG a Philips si v tomto ohledu vedou rozhodně lépe. Ve srovnání s modelem
P2370HD však bylo patrné určité zlepšení.
Monitor již nepřeostřuje hrany, nicméně
artefaktů digitální komprese se zcela nevyvaroval. Některé zdroje hovoří o podpoře komprese MPEG4 a příjmu DVB-T
ve vysokém rozlišení, oﬁciální speciﬁkace však o těchto
schopnostech zarytě mlčí. Při
sledování ﬁlmů vás bude nejvíce rušit prosvítání v horní
a dolní části a nižší rozsah
v tmavých odstínech. Po zvukové stránce nás nemile překvapil nižší celkový výkon, mírné
zkreslení a trošku plechový
přednes.
Mezi hlavní přednosti Samsungu ale patří velmi přehledná
a podrobná nabídka. Různé
vstupy si můžete pojmenovat
příznačnějšími názvy a seznam
naladěných kanálů rovnou zobrazí i názvy aktuálně běžících
pořadů. Navíc si můžete vybrat
ze dvou velikostí písma, což

6 100 Kč

se hodí při sledování panelu z větší dálky.
Výhrady nemáme ani k programovému průvodci EPG, který nabízí všechny potřebné
funkce. Monitor nabízí v nastavení čtyři
stupně úspory energie ovlivňující pouze intenzitu podsvícení. Automatický režim
pak znamená v podstatě dynamický
kontrast, kdy panel mění intenzitu
podsvícení podle aktuálně vysílaného
obrazu.
Samsung nerespektuje pořadí naladěných stanic, navíc mezi digitální
a analogové kanály vloží digitální rádia. Manuálnímu přeskládání se tedy
nevyhnete. Z pohledu funkcí monitoru potěší především velmi nízká
rychlost doby odezvy. Panel se tak
skvěle hodí i pro hráče počítačových
her. Navíc vyniká rovnoměrností
podsvícení, byť prosvítání především
ze spodní strany se zcela nezbavil.
Dálkové ovládání patří k tomu nejlepšímu z testu. Jelikož se ale zcela shoduje s tím u modelu P2370HD, musím
i zde vytknout absenci tlačítek pro některé funkce.
Pokud pro vás nejsou televizní funkce
prioritní a požadujete spíše rozměrný monitor pro práci, pak pro vás bude právě
Samsung P2333HD tou nejlepší volbou.
Preferujete-li však kvalitu DVB-T, doporučíme spíše vítězné LG nebo Philips. 

velmi dobré dálkové ovládání
nízká doba odezvy
přehledná a propracovaná nabídka
konektor HDMI a audio výstup na boční straně
průměrný zvukový výkon
umístění tlačítek na pravé straně

K největšímu poklesu intenzity dochází
po stranách obrazu

Tlačítka na pravé straně sice neruší,
kvůli takřka nečitelným popiskům jsou
však velmi špatně využitelná

Méně obvyklé zobrazení EPG, které zobrazuje vždy následující pořady  Velmi pokročilé nastavení obrazu  Možnosti jednotlivých
kanálů jsou skutečně bohaté
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Samsung P2370HD

3.

E

legantní televizní monitor Samsung
vděčí za svou přitažlivost především
průhledné tenké noze i okrajům
okolo monitoru. Vše podtrhává načervenalý nádech a tlačítka na čelní straně, která
se odnikud zjeví až po prvním dotyku.
V nabídce si však můžete vybrat nejen to,
zda budou aktivována neustále, ale i s jakou intenzitou budou zářit. Nicméně nelíbí se nám umístění sluchátkového výstupu
na zadní straně a zamrzí i absence konektorů na boční straně.
Oba monitory Samsungu nás zklamaly
mírně horšími pozorovacími úhly z podhledu, a dokonce i nadhledu, i když v tomto
případě až při velkém úhlu. Nabízí však vysoké rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší intenzitou podsvícení, což oceníte za jasných dnů
i při práci v noci. Především při sledování
ﬁlmů musíte akceptovat prosvítání v horní
a spodní straně a pozorné oko si všimne i výraznější ztráty jasu v horních rozích obrazu.
Hledání kanálů probíhá rychle v analogovém i digitálním pásmu. Nalezené analogové kanály se zařadí za digitální vysílání,
nemusíte tedy ručně přepínat mezi dvěma
tunery. Nicméně do digitálního
vysílání zamíchá Samsung i digitální rádia a navíc nerespektuje přirozené řazení kanálů dle
multiplexů. Samozřejmě nechybí
možnost přeskládání, přejmenování anebo vymazání kanálů ze
seznamu.
Digitální tuner se možná až
příliš snaží s původním obrazem
něco udělat, což se projevuje přeostřenými hranami. Přitom zbylé
dění na obrazovce zůstává spíše
mírně rozmazané a navíc jsou
patrné artefakty digitální komprese. V základním nastavení
jsou ve ﬁlmech hůře prokreslené
tmavé scény. Vyvážení gammy
pomůže, nicméně pak má naopak
monitor tendence k přesvícení

Verdikt
obraz
televizní funkce
ergonomie a nastavení

[7,4]

6 744 Kč
jasných scén. Ve srovnání s ostatními monitory v testu tedy patří kvalita DVB-T spíše
k průměru. Spokojeni jsme však byli se zvukovým projevem. Přirozený, neagresivní
a bez zkreslení i ve vyšších hlasitostech.
Hlavní menu nabízí nepřeberné možn
nosti
nastavení obrazu i zvuku, byť nap
příklad
rozdíly mezi režimy obrazu
n
nejsou
příliš výrazné. Nechybí možn
nost
přejmenovat vstupy, což zjednod
duší
ovládání méně technicky zdatným
u
uživatelům.
Rozhodně si zamilujete sez
znam
programů, který u každého kanálu
z
zobrazí
název aktuálně běžícího pořadu.
Elektronický průvodce programů se
s
skrývá
pod nezvykle pojmenovaným
t
tlačítkem
Guide. Programy lze přidat
d plánu včetně nastavení pravideldo
n
ného
opakování. Na naplánovaný pořad
v televizor upozorní a automaticky
vás
p
přepne
program. Samotné přepínání
k
kanálů
patří u Samsungů mezi nejrychl
lejší
v testu. V rámci kanálů multiplexu
t
trvá
zhruba vteřinu, při přechodu mezi
m
multiplexem
pak vteřiny dvě.
Dálkové ovládání o ideální velikosti nabízí přehlednost i rozměrná tlačítka,
nicméně některé přímé volby, jako například přepnutí poměru obrazu, postrádáme.
Samsungy, jako jediné dva modely v testu,
umožňují zapnutí televizoru číslem na dálkovém ovládání. Opět detail, který zpříjemní obsluhu. 

elegantní vzhled
naladí i kabelovou televizi
velmi přehledné menu i EPG
průměrné zpracování digitálního příjmu
výstup na sluchátka na zadní straně
bez konektorů po stranách

Nejvýrazněji klesá intenzita podsvícení
v horních rozích, a to až na 81 procent
maxima

U dotykových tlačítek si můžete nastavit
dokonce i intenzitu jejich podsvícení

Seznam kanálů s názvem aktuálního pořadu  EPG nabízí skvělou přehlednost  Upozornění lze nastavit pro analogové i digitální
kanály, a to včetně pravidelného opakování

speciál computeru najdete ve všech dobrých traﬁkách a u nás na 800 11 55 88
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BenQ SE2241

4.

Z

a nejnižší cenou v testu hledejte úhlopříčku 21,5", přičemž ostatní, vyjma LG, nabízí 23" i více. Netradiční
vzhled způsobují dva protilehle zvlněné
plasty ve spodní části, za kterými se ukrývají reproduktory. Tenký rám okolo displeje
ale zbytečně nezvyšuje nároky na prostor
a třeba na stůl s nadstavbou se BenQ bude
hodit perfektně.
Po konstrukční stránce musíme vytknout
umístění anténního konektoru na levé
straně, který kvůli tomu vyžaduje zalomený
konektor na konci kabelu. V opačném případě bude kabel nevzhledně vyčnívat přes
hranu monitoru. Dalším prohřeškem proti
ergonomii zůstává výstup na sluchátka
na zadní straně a také umístění ovládacích
tlačítek na stranu pravou. Bez nahlédnutí
na popisky nebudete vědět, k čemu které
z nich slouží.
Prvotní vyhledání dostupných kanálů
vyžaduje větší dávku trpělivosti. Zpracování digitálního
televizního příjmu patří k mírnému nadprůměru, televizor
obraz nepodrobuje žádným výrazným úpravám. Nedočkavci
ocení rychlé zapnutí televizoru i svižné přepínání kanálů. Ve ﬁlmovém režimu si
povšimnete celkově světlejšího
naladění obrazu, což nelze vyrovnat pouhým snížením jasu –
a korekce gammy zcela chybí.
Zklamáním zůstává zvukový
projev, který postrádá vysoké
i nižší tóny a celkově působí
plechovým dojmem. Kvůli chybějícím audio RCA portům si
zvuk vytáhnete do externího
zesilovače pouze přes sluchátkový výstup.
Hlavní nabídka stále připomíná spíše OSD monitoru než
plnohodnotné menu televizoru.
Jako jediný nemluví SE2241

Verdikt
obraz
televizní funkce
ergonomie a nastavení

[6,8]

5 425 Kč
v češtině, přitom sourozenec MK2442
s takřka totožnou nabídkou naší mateřštin vládne. Nevylučujeme však, že se monou
n
nitory
prodané v budoucnu jazyk naučí.
T
Totožnou
strukturu nabídky, avšak v jin graﬁckém sladění, nabízí i Asus. Menu
ném
s
sice
neztrácí přehlednost, v komplexnosti
f
funkcí
však za konkurenty LG či Samsung
z
zaostává.
Spokojeni jsme naopak s program
movým
průvodcem, který nepostrádá přeh
hlednost
a dobrou čitelnost. Nechybí ani
f
funkce
pro upozornění a plánování nahráv
vání.
Velmi dlouhé dálkové ovládání není
p
příliš
pohodlné z důvodu nutnosti neustále
p
přehmatávat.
Komfortní tlačítka jsou však
r
rozmístěna
přehledně a především nechybí
ž
žádná
důležitá přímá volba.
Z pohledu funkce monitoru potěší před
devším
velmi nízký jas při nastaveném min
nimu,
který zbytečně netáhne oči při práci
z tmy. Můžete ale postrádat DVI-D konekza
t
tor:
pokud HDMI využijete například pro
h
herní
konzoli, zbude vám již jen analogový
D
D-Sub.
Drobné výhrady bychom našli také
k rovnoměrnosti podsvícení.
Nelze přehlédnout, že se výrobce zcela
n
neoprostil
od svých počítačových kořenů.
Zpracování digitálního příjmu patří pouze
k průměru a i ﬁlmový zážitek nabídne konkurence lepší. Lákadlem by mohla být snad
jen velmi nízká cena. Rozdíl ve srovnání
s konkurencí však není velký a zhruba desetiprocentní příplatek za vítěze byste rozhodně měli zvážit. 

nízká cena
hodnota minimálního jasu
EPG s upomínkami i plánováním
průměrné zpracování DVB-T
příliš dlouhé dálkové ovládání
méně přehledná nabídka

Maximální intenzity dosahuje panel pouze ve středu obrazu, pokles je patrný
především po stranách

Popisky tlačítek na pravé straně jsou při
běžném pohledu skryty

Na první pohled vidíte veškeré pořady na všech kanálech  Všimněte si ukazatele, v jaké fázi se pořad momentálně nachází  BenQ
jako jediný v testu neumí česky
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5.

S

třídmý, přitom elegantní vzhled zaujme především konzervativní uživatele. Lesklý černý lak se dnes
zkrátka nosí, vyžaduje však neustálou péči
kvůli nevzhledným otiskům prstů. Za nevýhodu lze považovat nízký držák, při ideální
pracovní poloze přehlédnete horní hranu.
Jde však o obecný problém většiny testovaných panelů.
Na zadní straně postrádáme především
DVI-D vstup pro propojení s počítačem, jediný HDMI konektor nemusí vždy postačovat. Marné pátrání pak vyhlásíte po výstupu
na sluchátka, zcela totiž chybí. Pokud ale
vlastníte starší kameru, snadno ji propojíte
pomocí video vstupu na levé straně. Právě ty
nabízí Philips jako jediný v testu. Umístění
ovládacích tlačítek na pravé straně ale nepovažujeme za ideální řešení.
Philips nás mile překvapil rozsahem
jasu i barev, což se projevilo i ve vyváženém obrazu při sledování ﬁlmů. Naměřené
doby odezvy sice patřily v testu k nejhorším, praktický dopad právě na ﬁlmy jsme
však nezpozorovali. Také číselné vyjádření
rovnoměrnosti podsvícení hovoří v neprospěch monitoru, v obrazci si však
všimněte nižších hodnot u spodního a horního okraje. V těchto
místech, která jsou při sledování širokoúhlých ﬁlmů obvykle
zcela černá, neprosvítá záře trubic tak intenzivně. Špatná absolutní hodnota tedy nemusí být
v praxi nutně na škodu. Philips
jako jediný dosáhl kvalit digitálního příjmu vítězného LG.
Výrobce si dal na zpracování
obrazu opravdu záležet, potlačuje typické nedostatky, jako
třeba kostrbaté hrany předmětů.
Proces zlepšení obrazu pouze
vyžaduje delší čas při přepínání
kanálů. V rámci multiplexu trvá
přepnutí zhruba dvě sekundy, při
přechodu mezi multiplexy při-

Verdikt
obraz
televizní funkce
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6 280 Kč
čtěte ještě jednu. Kuchařky sledující pořady
o vaření jistě ocení funkci zmražení obrazu.
Philips si však cestu k lepším příčkám
deﬁnitivně uzavřel nejméně přehledným
EPG mezi konkurencí. Zobrazuje pouze
pořady z jednoho zvoleného kanálu,
a nikoli komplexně napříč všemi kanály a multiplexy. Pokud si navíc
chcete pořady jiného kanálu pouze
prohlédnout, monitor vás na něj rovnou přepne. Navíc chybí funkce jako
upozornění na program nebo nahrávání. Méně kontrastní barvy nabídky
i EPG pak snižují čitelnost.
Na dálkovém ovládání nás zaujala
především čtveřice tlačítek pro přímé
přepínání mezi vstupy, což výrazně
usnadňuje běžné použití. Škoda jen
vyššího zdvihu tlačítek, který způsobuje jejich viklání a méně jistý stisk.
Monitor v režimu televizoru také
přímo nespustíte volbou čísla kanálu,
musíte jej nejprve zapnout červeným
tlačítkem a teprve pak vybrat zdroj
signálu. Analogové a digitální kanály
ale Philips řadí za sebe, a tak nemusíte mezi tunery manuálně přepínat.
Philips si nás získal velmi kvalitním
zpracováním obrazu DVB-T příjmu a měl
dobře našlápnuto k příčkám nejvyšším.
Kvůli špatně zpracovanému EPG se však
umístil až na pátém místě. 

kvalitní zpracování DVB-T
elegantní vzhled
funkce zastavení obrazu
špatně zpracované EPG
chybí výstup na sluchátka
pouze průměrný zvuk

Jas klesá u spodní a horní hrany; neruší
prosvěcování při sledování ﬁlmů

Rozložení tlačítek umožní jejich ovládání i poslepu, pokud si však funkce nepamatujete, musíte panel pootočit

EPG nezobrazí překrývající se pořady na různých kanálech  Informace o aktuálním pořadu doplňuje název pořadu následujícího 
Podrobné nastavení zvuku

na www.navigovat.cz pro vás píšeme o navigacích všeho druhu
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sedm full hd monitorů s televizním tunerem

Asus 24T1E

6.

Š

iroký rám okolo displeje činí
z Asusu poměrně mohutný monitor. Vzhled oživuje jakoby náhodně
děrovaný plast ve spodní části ukrývající
reproduktory. Líbí se nám umístění sluchátkového výstupu na pravé straně, naopak ostrou diodu vedle tlačítka zapnutí bychom
nejraději přelepili. Za upozornění stojí dvojice HDMI vstupů, dvojice scartů i dnes již
méně používaný S-Video vstup. Mezi konektory schází pouze DVI-D, i když ten
nahradí právě HDMI. Asus jako jediný monitor v testu nenabízí VESA úchyt, takže jej
nelze pověsit na stěnu.
Velmi netradiční zůstává umístění ovládacích tlačítek uprostřed horní strany, což
oceníte právě v režimu televizoru. Určitě jde
o lepší místo, než je pravá strana u některých
konkurentů. Hlavní nabídka Asusu svou graﬁkou odkazuje na klasické běžné počítačové monitory. V podstatě se jedná o totožné
menu jako u monitorů BenQ, pouze s jinou
graﬁkou ikon a tlačítek. Na blízký původ
monitorů obou značek upozorňuje i stejně
zdlouhavé ladění kanálů. A pokud
již hovoříme o čekání, na zapnutí
televize budete čekat dlouhých
13 sekund. Asus nenabízí tak detailní možnosti nastavení jako
LG či Samsung. Například si nemůžete přejmenovat vstupy nebo
doladit obraz úpravou gammy.
Nicméně například přehlednosti
EPG nemůžeme nic vytknout.
Programový průvodce navíc nepostrádá pokročilé funkce plánování
nahrávání a připomínky na vámi
zvolené pořady. Pokud si vyberete
program pro připomenutí, televizor
vás na něj upozorní a ve zvolený
čas automaticky přepne kanál.
Asus nás zřejmě nejvíce zklamal
kvalitou DVB-T vysílání. Monitor
se nejspíše nesnaží o žádnou optimalizaci problémového obrazu.
Například u pohyblivých titulků

Verdikt
obraz
televizní funkce
ergonomie a nastavení

[6,3]

6 780 Kč
dochází k mírnému trhání a jejich opětovnému skládání a obraz zůstává mírně rozostřený. Ve ﬁlmovém režimu má monitor
celkově tmavší nádech, což vede k horší čitelnosti tmavých scén. Řečové pásmo
zvládají reproduktory bez problémů,
u hudby a efektů však dochází ke zkreslení. Zvuk je ořezán z obou stran a působí trošku plechově. V nastavení si ale
můžete pohrát s pětipásmovým ekvalizérem a také vyzkoušet prostorový
zvuk, ten však dle našich zkušeností
nemá velký praktický dopad.
Dálkové ovládání se nám líbí především díky pohodlným a rozměrným
tlačítkům, která lze dobře rozeznat
i podle hmatu. Jediného prohřešku se
ale Asus přeci jen dopustil, často používané tlačítko pro EPG zbytečně
zapadá mezi další méně významná
tlačítka.
Z pohledu monitoru nás překvapil nízký strop intenzity podsvícení.
Naměřených 165 cd/m2 je sice ideální
pro běžnou práci, chybí však potenciál pro zvýšení například za slunečý h dnů. Výrobce si také nepohlídal
ných
spotřebu ve stand-by, která patřila k nejvyšším v testu. Asus patří spolu se Samsungem
P2370HD k nejdražším v testu, především kvalita DVB-T však ceně neodpovídá. Nechcete-li přijít o velkou úhlopříčku,
zvolte Samsung 2333HD. Získáte ve všech
směrech lepší parametry, a ještě ušetříte. 

pohodlné dálkové ovládání
přehledné a funkčně vybavené EPG
konektorová výbava
průměrné DVB-T
nízká maximální intenzita podsvícení
spotřeba ve stand-by

Podsvícení klesá především u bočních
stran, maxima dosahuje jen v úzkém
rozsahu okolo středu panelu obrazovky

Ovládací tlačítka umístil Asus nezvykle
na horní stranu monitoru

Graﬁcky skoupá hlavní nabídka nemůže LG nebo Samsungu konkurovat  EPG nelze nic vytknout, nabízí přehlednost i všechny potřebné funkce  Při nastavení upozornění se monitor automaticky přepne na zvolený pořad
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znáte-li někoho, pro koho je computer příliš náročný, doporučte mu jak na počítač

sedm full hd monitorů s televizním tunerem

BenQ MK2442

TEST

7.

B

enQ použil pro čelní stranu i podstavec monitoru nezvyklou kombinaci lesklého a matného povrchu.
Svým vzhledem bohužel nezaujme tak
jako Philips, Samsung nebo LG. Nicméně
vzhled není vše, a pokud nabídne monitor jiné přednosti, není důvod jej zatracovat. Bohužel oněch dalších předností
BenQ MK2442 příliš nenabízí. Stejně jako
u sourozence ústí konektor antény na levou
stranu, čímž se nevyhnete použití zalomeného protějšku na konci kabelu. Veškeré
konektory na zadní straně směřují nikoli
směrem od panelu, ale směrem dolů, což
ještě více zhoršuje jejich přístupnost. Pro
připojení nového zařízení tak musíte panel
nejen otočit, ale i položit. Stejný problém
se opakuje i v případě výstupu na sluchátka
umístěného na zadní straně mezi dalšími
konektory. Jeho vytažení pomocí prodlužovacího kabelu nepomůže, po připojení se
totiž automaticky deaktivují reproduktory.
Také nabídka konektorů není
z nejbohatších, chybí například
DVI-D nebo audio výstup přes
RCA konektory.
Tlačítka pro rychlé přepínání
kanálů a úpravu hlasitosti uprostřed spodní strany jsou sice
dobře dostupná, avšak jejich
popisky výrobce pouze vyrazil do plastu. Kvůli tomu nejsou
zejména za špatného osvětlení
takřka vůbec čitelná.
BenQ MK2442 má na rozdíl
od svého sourozence přeloženou nabídku do češtiny, o bezchybnosti však nemůže být řeč.
Některé položky a volby zůstaly v cizím jazyce, stejně jako
jejich kontextové nápovědy.
Na rozdíl od Asusu je ale nabídka bohatší o některé pokročilé volby. Pro EPG platí totéž
jako u sourozence anebo Asusu:
nepostrádá přehlednost a ne-

Verdikt

[6,0]

obraz
televizní funkce
ergonomie a nastavení

6 334 Kč
chybí žádná z důležitých funkcí, tedy upozornění na program a volby plánování
nahrávání. Mezi analogovými a digitálními kanály musíte manuálně přepínat.
Po stránce kvality BenQ překonává
Asus, nicméně za špičkou stále poměrně
výrazně zaostává. U rychlejších scén
dochází k rozmazávání, ale u rychlého
textu se na rozdíl od Asusu výraznější
trhání nekoná. Při sledování ﬁlmů má
obraz celkově světlejší nádech a výrazně
rušivým jevem je prozařování v horní
a dolní části. Příjemně nás ale monitor
překvapil kvalitou zvuku, který je přirozený v mluveném slově i hudebním
doprovodu pořadů. Na rozdíl od většiny konkurentů umí BenQ zmrazit obraz. Nízký bodový zisk si BenQ odnáší
i za dálkové ovládání doslova poseté
tuhými a zbytečně vysokými tlačítky.
Graﬁcké znázornění funkcí by bylo
zřejmě lepší než anglické popisky.
BenQ si nevedl nejlépe ani jako monitor, zvláště vysoký minimální jas a rozsah barevné škály zkrátily bodový zisk.
Také barevná odchylka patřila v továrním nastavení zdaleka k nejvyšším, přičemž
velmi vysokou chybu vykazovaly především
tmavé odstíny od šedé do černé. Vzhledem
ke srovnatelné ceně není příliš mnoho důvodů, proč zvolit právě tento monitor před
schopnější konkurencí. 

přirozený zvuk
propracované EPG
průměrná kvalita DVB-T
konektory směřující dolů
méně komfortní dálkové ovládání
příliš vysoký jas na nejnižší úroveň

Panel výrazněji prosvítá jen ze spodní
strany, což pocítíte především u ﬁlmů

Tlačítka umístil výrobce doprostřed
spodní strany, pouze vyražené popisky
však nejsou příliš dobře čitelné

Přestože je hlavní nabídka počeštěná, tlačítka v EPG zůstávají v angličtině  U podrobností o sledovaném pořadu nechybí ukazatel,
jak dlouho již pořad běží  Monitor může posloužit i jako příjemný budíček

computer pro vás píše už od roku 1994!
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sedm full hd monitorů s televizním tunerem
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Televizní Full HD monitory

váha

1. LG M2262D

2. Samsung 2333HD

3. Samsung P2370HD

8,2

7,7

7,4

Obraz [30 %]

4. BenQ SE2241
7,5

úhly pohledu

9%

shora dobré, pod osu z podhledu snesitelné

8

shora horší, užší ze stran, z podhledu špatné

5

shora horší, užší ze stran, z podhledu špatné

5

shora dobré, pod osu z podhledu špatné

7

maximální / minimální jas

6%

230 / 58 cd/m2

7

266 / 60 cd/m2

8

291 / 49 cd/m2

9

237 / 33 cd/m2

9

dynamický rozsah – jas / barvy
barevná odchylka ΔE průměr /
maximální
nastavitelná gama

3%

252 / 252

9

252 / 255

10

252 / 255

10

250 / 252

9

3%

3,3 / 6,8

8

4,2 / 6,7

7

3,4 / 7,2

8

2,1 / 4,8

10

2%

ano, ve třech krocích

7

ano, v šesti krocích

10

ano, v šesti krocích

10

ne

0

průměrná odezva
rovnoměrnost podsvícení / minimální
hodnota
Televizní funkce [45 %]

3%

23,5

9

22,2

10

26,4

7

27,3

7

5%

91,7 / 79 %

9

92,1 / 81 %

10

89,5 / 77 %

8

87,0 / 76 %

kvalita analogového příjmu

2%

dobrá citlivost

8

nadprůměrná citlivost

7

kvalita digitálního příjmu

9%

rychlé, bezproblémové, bez rozmazání

9

lehce rozmazaný obraz, viditelné artefakty

7

DVB-T HD (MPEG-4) / CI slot / DVB-C

2%

5

5%

ne / ano / ano
automatický, 16:9, široký zoom, zvětšený
obraz, 4:3, přizpůsobení obrazu

7

režimy poměru obrazu

ne / ano / ne
16:9, pouze skenování (1:1), originální, 4:3,
14:9, zvětšený, cinema zoom 1

kvalita ﬁlmového režimu

2%

8,8

bez problémů, světle modré prosvěcování
nahoře a dole, lepší čitelnost tmavých odstínů

EPG – čeština, přehlednost, funkce

5%

časovač vypnutí
doba startu TV / rychlost přepínání
programů
digitální a analogové kanály
dohromady
respektování pořadí kanálů

2%

celkově přirozený, nezkreslený, mírně
nadprůměrný výkon, při vyšší hlasitosti
agresivnější sykavky
D-Sub, DVI-D, 1 + 1 HDMI, komponentní,
kompozitní, 2× SCART
SCART
3,5 mm jack, RCA / 3,5 mm jack, RCA,
S/PDIF optický
přehledné, čeština v pořádku, dobrá čitelnost,
podpora plánování a připomínek
ano, 10–240 min, přesný čas zapnutí i vypnutí

2%

ostatní

2%

kvalita zvuku

2%

9
9

na kino režim dobrý obraz, ale hůře čitelné
stíny, prosvítání
mírně zkreslený, poněkud plechový přednes,
dobrá srozumitelnost, celkový výkon nižší

10

D-Sub, DVI-D, 1 + 1 HDMI, komponentní,
1× SCART
SCART
3,5 mm jack, RCA / 3,5 mm jack, S/PDIF
optický
velmi přehledné, čeština v pořádku, dvě
časové osy EPG, upomínky na programy
ano, 30–180 min

8 s / rychlé

8

2%

ano

2%

respektuje pořadí kanálů
USB vstup, čtení fotograﬁí, přehrávání hudby,
úsporné režimy

videovstupy

2%

videovýstupy

2%

audio vstupy / audio výstupy

2%

Ergonomie a nastavení [25 %]
dálkové ovládání

10

6,7

ovládání na monitoru

3%

menu, přehlednost

3%

7

vyrovnaný zvuk, nezkreslený ani při vyšších
hlasitostech

3
6
7
9
8

lehce nadprůměrná citlivost
zpracování obrazu průměrné, dobrý rychlý
text
ne / ano / ne
automatický, 4:3, úplně, zoom1, zoom2,
panorama

6

bílé prosvěcování, celkově světlejší obraz

7

6
5
8

5

mírně nadprůměrný výkon, plechový zvuk,
minimální hloubky, ořezané výšky, nemá
prostorový zvuk
D-Sub, 1× HDMI, komponentní, kompozitní,
S-Video, 1× SCART
SCART

7

3,5 mm jack, RCA / 3,5 mm jack

6

7

přehledné, dobrá čitelnost, 7 dnů dopředu,
podpora plánování a připomínek
ano, 10–240 min, přesný čas zapnutí i vypnutí

10

8 s / rychlé

8

8

6

7

8 s / velmi rychlé

9

8 s / velmi rychlé

9

10

ano

10

ano, i s rádii

8

ne

0

10

nerespektuje pořadí

0

nerespektuje pořadí

0

respektuje pořadí kanálů

10

7

úsporné režimy

3

úsporné režimy

3

–

10
5
10
9

dobrá velikost, chybí ale některé přímé volby
dotyková tlačítka na čelní straně, přepínání
vstupů, hlasitost, přepínání programů
velmi přehledné menu, lze přejmenovat
vstupy
živé, standardní, kino, sport, hra, expert 1
a 2, automatický jas, dynamický kontrast
a zabarvení, ﬁlmový režim, komplexní
nastavení všech barev včetně odstínů,
vyvážení bílé

8

standardní příjem
lehce rozmazaný obraz, přeostřené hrany,
viditelné artefakty
ne / ano / ano
automatický, 16:9, široký zoom, zvětšený
obraz, 4:3, přizpůsobení obrazu
rušivé podsvícení obrazu, nutnost
kompromisu mezi světlými a tmavými
scénami

7
6,4

D-Sub, DVI-D, 1 × HDMI, komponentní, 1×
SCART
SCART
3,5 mm jack, RCA / 3,5 mm jack, optický
S/PDIF
velmi přehledné, čeština v pořádku, dvě
časové osy EPG, upomínky na programy
ano, 30–180 min

8,7
5%

8

6,2

8
5
8
9

8,1

8

dobrá velikost, chybí ale některé přímé volby

6

9

8,1

8

dobrá velikost, chybí ale některé přímé volby

8

8

tlačítka na pravé straně, přepínání vstupů,
hlasitost, přepínání programů

6

dotyková tlačítka na čelní straně, přepínání
vstupů, hlasitost, přepínání programů

8

10

přehledné menu, lze přejmenovat vstupy

9

přehledné menu, lze přejmenovat vstupy

9

10

dynamický, standardní, ﬁlm, možnost
dynamického kontrastu, barevný prostor,
vyvážení bílé, pleťové odstíny, zvýraznění
okrajů

8

dynamický, standardní, ﬁlm, možnost
dynamického kontrastu, barevný prostor,
vyvážení bílé, pleťové odstíny, zvýraznění
okrajů

8

7
5

9

0
6,7

příliš dlouhé, ale tlačítka přehledně
uspořádaná s dobrými popisy
tlačítka na pravé straně, přepínání vstupů,
hlasitost, přepínání programů
neumí česky, mírně přehlednější a graﬁcky
zdařilejší než Asus
automatický, samostatné podsvícení,
dynamický kontrast, tón pokožky

8
6
2

7

režimy obrazu a možnosti nastavení

3%

režimy zvuku

2%

standardní, hudba, kino, sport, hra, má
prostorový zvuk, úprava výšek a basů

úhel náklonu

3%

-5° až 15°

8

standardní, hudba, ﬁlm, jasný hlas, vlastní,
pětipásmový ekvalizér, prostorový zvuk,
automatická hlasitost
-5° až 20°

10

standardní, hudba, ﬁlm, jasný hlas, vlastní,
pětipásmový ekvalizér, prostorový zvuk,
automatická hlasitost
0° až 20°

8

hudba, ﬁlm, sport, uživatelský, nastavení
hloubky a výšky, automatická hlasitost, nemá
prostorový zvuk
-2° až 20°

VESA mount

2%

ano

10

ano

10

ano

10

ano

10

dodávané kabely
spotřeba: běžná / televize DVB-T /
stand-by
Parametry

1%

D-Sub

5

D-Sub, audio

7

D-Sub, audio

7

D-Sub

5

5%

41,6 / 37,8 / 0,1 W

9

40,6 /48,8 / 0,4 W

7

43,6 /46,7 / 0,5 W

6

47,4 /48,8 / 0,5 W

6

typ panelu / povrchová úprava obrazovky
udávaný dynamický kontrast
reproduktory
uhlopříčka / rozlišení
rozměry (š × v × h) / hmotnost
cena / záruka
Hodnocení

8
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10

9
9

TN + ﬁlm / matná

TN + ﬁlm / matná

TN + ﬁlm / matná

TN + ﬁlm / matná

50 000:1

10 000:1

50 000:1

10 000:1

neuvedeno

2× 3 W

2× 3 W

2× 3 W

21,5" / 1 920 × 1 080 px

23" / 1 920 × 1 080 px

23" / 1 920 × 1 080 px

21,5" / 1 920 × 1 080 px

517 × 359 × 67 mm / 4,7 kg

558 × 415 × 219 mm / 6,1 kg

571 × 433 × 190 mm / 5,8 kg

525 × 425 × 197 mm / 5,8 kg

6 099 Kč / 3 roky

6 100 Kč / 3 roky

6 744 Kč / 3 roky

5 425 Kč / 3 roky

8,6

7,4

7,0

6,8

Jeden z HDMI konektorů
umístil výrobce na levou
stranu

94

10

Také Samsung přidal
druhý HDMI na levou
stranu pod krytku

Výstup na sluchátka
na zadní straně zcela
postrádá význam

Anténní konektor na zadní straně nenajdete, ústí
na levou stranu

sledujte video.zive.cz – každou sobotu zprávy, každou neděli komentáře (a mnohem více)

sedm full hd monitorů s televizním tunerem

TEST

Testy v Computeru
2/10 – Dvanáct přenosných a osm stolních
reproduktorů

5. Philips 231T1SB

6. Asus 24T1E

6,7

7,2

shora dobré, pod osu z podhledu špatné

7. BenQ MK2442
5,6

7

shora dobré, pod osu z podhledu špatné

7

shora dobré, pod osu z podhledu špatné

7

268 / 69 cd/m2

7

165 / 30 cd/m2

8

194 / 97 cd/m2

4

252 / 255

10

246 / 252

8

240 / 240

4

3,5 / 6,7

8

3,5 / 5,9

8

4,7 / 14,4

5

ne

0

ne

0

ne

0

29,7

5

24,5

8

28,6

6

86,3 / 73 %

6

83,2 / 77 %

7

87,9 / 77 %

6,1

5,9

7
6,3

standardní příjem

3

standardní příjem

3

standardní příjem

3

dobré zpracování obrazu, běžící text bez problémů

9

problémy s plynulostí obrazu a s titulky

4

zpracování obrazu průměrné, dobrý rychlý text

6

ne / ano / ne
automatický, normální, lupa1, lupa2, super
zvětšení, zvětšit titulky, širokoúhlý

5

ne / ano / ne
automatický, panorama, zoom1, zoom2, široký,
čtverec

5

ne / ano / ne
automatický, 4:3, úplně, zoom1, zoom2,
panorama

5

8

8

8

bez trhání a rozmazání, méně rušivé prosvítání
podsvícení

9

bez trhání, méně čitelné tmavé scény

7

dobře čitelné tmavé scény, bez trhání i rozmazání

8

průměrná, agresivní zvuk při vyšších hlasitostech,
bez basů

5

dobré možnosti nastavení, mírně nadpůměrná
kvalita

7

velmi příjemný zvuk, nadprůměrný výkon bez
zkreslení

8

D-Sub, 1× HDMI, komponentní, kompozitní, 1×
SCART
kompozitní

7

D-Sub, 2× HDMI, komponentní, kompozitní,
S-Video, 2× SCART
SCART
3,5 mm jack, RCA / 3,5 mm jack, RCA, S/PDIF
optický
přehledné, ale nízký kontrast, čeština v pořádku,
podpora plánování a připomínek
ano, 15–240 min

7 s / pomalejší

4

13 s / dobré

4

10 s / dobré

5

ano

10

ne

0

ne

0

nerespektuje pořadí

0

respektuje pořadí kanálů

10

respektuje pořadí kanálů

10

–

0

–

0

–

3,5 mm jack, RCA / RCA, S/PDIF koax
méně přehledné, zobrazení jen aktuálního
programu, bez upomínky a plánování nahrávání
ano, 10–120 min

6
5
7
4

7,6
dobrá velikost, přehledné rozložení tlačítek, přímá
tlačítka pro přepínání vstupů
tlačítka na pravé straně, přepínání vstupů,
hlasitost, přepínání programů

8
6

5

D-Sub, 1× HDMI, komponentní, kompozitní,
S-Video, 1× SCART
SCART

10

3,5 mm jack, RCA / 3,5 mm jack

6

8

přehledné, dobrá čitelnost, podpora plánování
a připomínek
ano, 10–240 min, přesný čas zapnutí i vypnutí

10

10

8

6,0
dobrá velikost i rozložení, pouze tlačítka pro EPG
a formát obrazu zapadají mezi ostatní
tlačítka na horní straně, přepínání vstupů,
hlasitost, přepínání programů, režimy obrazu

7
9

5

9

0

větší velikost, nevhodné označení tlačítek bez
graﬁckého znázornění, méně intuitivní
tlačítka na spodní straně uprostřed, přepínání
vstupů, hlasitost, přepínání programů

4
4

spíše nepřehledné, horší kontrast

3

mírně přehlednější a graﬁcky zdařilejší než Asus

4

standardní, živé, ﬁlm, eko, osobní, nezávislý jas
a podsvícení, smartkontrast

7

standardní, scénický, herní, kino i celkově
průměrné

5

automatický, samostatné podsvícení, dynamický
kontrast, tón pokožky

7

hudba, řeč, osobní, pětipásmový ekvalizér,
virtuální prostorový zvuk

8

standard, boom, měkký, vokály, rock,
pětipásmový ekvalizér, prostorový zvuk

9

0° až 15°

7

-5° až 15°

8

hudba, ﬁlm, sport, uživatelský, nastavení hloubky
a výšky, automatická hlasitost, nemá prostorový
zvuk
-2° až 20°

ano

10

ne

0

ano

10

D-Sub, audio

7

D-Sub, audio

7

D-Sub

5

37,7 / 48,4 / 0,2 W

8

47,5 / 46,7 / 0,7 W

5

41,6 / 46,4 / 0,4 W

7

23/09 – Šest herních sestav do 25 000 Kč
9
9

TN + ﬁlm / matná

TN + ﬁlm / matná

TN + ﬁlm / matná

50 000:1

20 000:1

10 000:1

2× 5 W

2× 7 W

2× 5 W

23" / 1 920 × 1 080 px

23,6" / 1 920 × 1 080 px

23,6" / 1 920 × 1 080 px

560 × 399 × 176 mm / 5,53 kg

590 × 465 × 191 mm / 7,0 kg

567 × 443 × 216 mm / 6,7 kg

6,6

Jediný digitální vstup
HDMI dnes již přestává
dostačovat

6 334 Kč / 3 roky
6,3

Asus nabízí dobrou
konektorovou výbavu,
schází pouze DVI-D

24/09 – O
Osm ččteček
č e-kmih

6,2

8

6 780 Kč / 3 roky

24/09 – Dvacet osm počítačových headsetů

7

menu přehledné, ale horší kontrast

6 280 Kč / 3 roky

Š
1/10 – Šestnáct
pevných diskůů

22/09 – Sedmnáct Full HD monitorů

6,0

Konektory směřují dolů,
což velmi znesnadňuje
připojování kabelů

Chcete starší čísla Computeru? Volejte bezplatně

vše o digitální fotograﬁi hledejte na www.digiarena.cz
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800 11 55 88

