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Benq by| ještě před rokem h|aV.
ním propagátorem technoIogie
VA' NejenŽe zůstává takřka osa-
mocen, navíc i  on sám poma|U
utíká k IPS - BL241'1PT je toho
důkazem. Uznáváme, Že design
ani pouŽité mater iá|y nejsou , ieho
hIavní předností, tady jde aIe

o funkce. |Vonitor nabízískvě|ou
polohovatelnost včetně moŽnosti
otočenÍ na výšku. Postrádá s ice
USB porty, zato nabízí detekci
uŽivate|e. Pokud se vzdá|íte,
monitor se po určitém čase au-
tomaticky přepne do Úsporného
reŽimu. Dotyková t lačítka ov|áda-

jí zbrusu novou' Českou a boha-
tou nabídku' Navíc můŽete hned
třem t|ačítkům př i řadit  vIastnÍ
přímé volby.

o obrazové kval itě můŽeme
hovořit jen v dobrém. PoČínaje
barevným sIaděnÍm - naměřené
hodnoty i v továrním nastavenÍ

dosahujÍ Ve|mj dobrých hodnot
- přes skvě|ou rovnoměrnost
podsvícení (minimum takřka 86 %
maxima) a dobami odezvy s ukáZ-
kovými přechody konče. Monitor
navíc nepouŽívá př i regu|aci PWM,
takŽe nebude vadlt citI ivějšÍm
oČím' Skutečně.iedinou výtku
máme ke stále vysoké intenzitě
nejs|abšího podsvÍcení, 73 cd/m2
noční pracanty neuspoko' lí. Pokud
to pro Vás není prob|ém, kI idně po
Benq sáhněte.
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Monitor Lenovo shodného
oznaČeni př išel na trh j lŽ na jaře
minu|ého roku a na podzim, tedy
před rokem, by| účastníkem
naŠeho veIkého testu. Přesto jej
máme znovu, neboť se uvnit ř
udá|o někol ik podstatných změn'
MůŽeme se jen dohadovat,  proČ
výrobce nezvoI iI  nové oznaČení.
které by mu vyneslo aktuá|ní

a dozajista pochvaIné recenze'
Lenovo vyniká pracovním pomě-
rem stran 16 :10, a tím i  roz| iše.
ním 1 920 X l  200 pX. Samotné
tělo monitoru by moh| |eckdo
oznaČit za nudné, my bychom
vo|iI i  výrazy. jako funkČnía ryze
prakt lcké. Velká t|ačítka na Čelní
straně se ov|ádají skvě|e, bohuŽe|
nevýrazné popisky vás nutÍ neu-

stá le př ibI iŽovat svůj zrak'  Přímé
voIby sIouŽí pro volbu vstupů
a korekci  jasu - naprosto v po-
řádku. Chvá| i t  budeme i  obraz:
barevná Věrnost je i v továrním
nastavení velmi dobrá, stejně
jako rovnoměrnost podsVícení
a ukázková doba odezvy. V na.
bídce s ice najdete moŽnost jejÍho
zrychIení, voIbu však ponechejte
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bez povšimnutí, stejně jako po-
loŽku Super Visual .  Věřte nám, Že
výsledek není sIedovate|ný, natoŽ
aby byl super. Nové vnitřnosti
monitoru dokazují dvě odI išnost i :
absence PWlV podsvícenía po-
měrné výrazná Úspora energie.
ZatÍmco před rokem si Lenovo
řekIo v běŽnem podsvícenÍ o více
neŽ 20 W, nyníje to necelých
]5 W, ČÍmŽ se řadÍ mezi nejúspor-
nější monitory vůbec.
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