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Zadbaj  
o siebie
Wielogodzinna praca z komputerem to 
dla naszego organizmu duże obciążenie, 
szczególnie jeżeli używamy notebooka. 
Zobaczmy, jak przygotować optymalne 
stanowisko pracy i uniknąć kłopotów 
z kręgosłupem, plecami  
i ze wzrokiem

REKLAMA

LG TM2792

LG IPS 237L

LG M2482

Zadbaj  
o siebie
Wielogodzinna praca z komputerem 
to dla naszego organizmu duże 
obciążenie, szczególnie jeżeli używamy 
notebooka. Zobaczmy, jak przygotować 
optymalne stanowisko pracy i uniknąć 
kłopotów z kręgosłupem, plecami  
i ze wzrokiem

REKLAMA

Notebooki skutecznie wypierają 
komputery stacjonarne z rynku. 
Zwarta konstrukcja to zaleta, któ-
ra umożliwiła migrację użytkow-
nika peceta z biurka na wygodną 
sofę. Niestety wygoda wcale nie 
idzie w parze ze zdrowiem. Na 
miękkiej kanapie dobrze pracuje 
nam się tylko przez chwilę, póź-
niej zaczyna boleć szyja, plecy…  
Wiele osób po takich doświad-
czeniach pracuje przy sto-
le. Ale mimo prostych pleców  
i twardego krzesła nadal nie 
może wyeliminować bólów szyi. 
Odpowiedz jest prosta – ekran no-
tebooka jest zbyt mały i za nisko 
usytuowany względem naszych 
oczu. Niezależnie od  miejsca 
gdzie pracujemy, zawsze musi-
my pochylać głowę, co sprawia, 
że mięśnie karku są nieustannie 
napięte.

IDEALNA  
POZYCJA
By zapewnić so-
bie komfortowe 
i zdrowe miej-
sce przy kom-
puterze, potrze-
bujemy krzesła 
z oparciem 
i stołu lub 
biurka. Plecy 
opieramy o fo-
tel pamiętając, 
aby dolna część 

kręgosłupa była dosunięta do 
oparcia. Klatka piersiowa powin-
na być wyprostowana, a głowa 
lekko wysunięta. Oczy powinny 
patrzeć na linii horyzontu. I tu-
taj właśnie pojawia się problem. 
Żaden notebook, ultrabook lub  
tablet nie jest w stanie zapewnić 
nam takiej pozycji pracy. To jeden 
z nielicznych, ale jakże ważnych 
argumentów, aby do długiej pra-
cy z notebookiem używać dodat-
kowego monitora. 

Górna krawędź monitora musi 
znajdować się kilka centymetrów 
powyżej linii wzroku. Nie jest to 
łatwe do zrealizowania, chyba, 
że mamy monitor z regulacją wy-
sokości położenia ekranu. Funk-
cję taką ma LG E2422PY. Jest to 
24-calowy monitor z matrycą VA 
dla wymagających użytkowni-
ków. W prosty sposób zmieniamy 
wysokość kolumny podstawy, 
dodatkową zaletą jest funkcja PI-
VOT. E2422PY wygląda eleganc-
ko, ma również USB pozwalają-
ce bez zmiany pozycji podłączyć 
pendrive do komputera. Jest to 
model zapewniający użytkowni-
kowi możliwie największą ergo-
nomię pracy.

FUNKCJONALNOŚĆ
Tak naprawdę każdy monitor 
będzie lepszym rozwiązaniem 
niż używanie ekranu notebooka. 

Oprócz wyższego ekranu ma 
przecież kilkunastocentymetro-
wą podstawkę. Osoby szukające 
praktycznych rozwiązań powinny 
się zainteresować kupnem mo-
nitora z wbudowanym tunerem 
telewizyjnym. W czasie kiedy 
pracujemy zadba o nasze zdro-
wie, w innych sytuacjach mo-
żemy go wykorzystać jako nor-
malny telewizor. Idealnie nadaje 
się do tego LG M2482. Model ten 
wyposażono w funkcję PIP, czy-
li podgląd na obraz telewizyjny 
podczas pracy z komputerem. 
Dwa porty HDMI pozwalają pod-
łączyć do niego również konso-
lę, odtwarzacz multimedialny  
i kamerę wideo. To idealne urzą-
dzenie do pokoju dziecinnego 
lub sypialni. Szukając nieco 
tańszego rozwiązania, warto za-
interesować się monitorem LG 
IPS237L. Podobnie jak model LG 
M2482 zbudowany jest w oparciu  
o matryce IPS zapewniającą duże 
kąty widzenia i idealne odwzoro-
wanie kolorów. W przypadku 
modelu IPS237L firma LG daje 
nam niemal pewność, że wy-
świetlane na ekranie kolory 
będą zgodne z rzeczywisto-
ścią. Urządzenie już na li-
nii produkcyjnej przechodzi 
proces kalibracji, dodatkowo  
w komplecie dostajemy narzę-
dzia do dodatkowej 
kalibracji barw. 

DLA OCZU 
Dodatkowy monitor pozwoli nam 
również zadbać nieco o nasze 
oczy. Ekran ma dłuższą prze-
kątną, a więc elementy na nim 
będą większe. Rozdzielczość 
1920x1080 pikseli sprawia, że 
wyświetlany obraz jest szczegó-
łowy i ostry. W monitorach LG za-
stosowano również inteligentne 
systemy optymalizacji kontrastu, 
które znacznie zwiększają czy-
telność obrazu. W trosce o nasze 
oczy pamiętajmy aby monitor nie  
stał na wprost do okna, a ekran 
znajdował się od 40 do 75 centy-
metrów od oczu.

LG M2482

LG IPS 237L

LG M2482

  

LG E2422PY

Notebooki skutecznie wypierają 
komputery stacjonarne z  rynku. 
Zwarta konstrukcja to zaleta, która 
umożliwiła migrację użytkownika 
peceta z  biurka na wygodną sofę. 
Niestety wygoda wcale nie idzie 
w  parze ze zdrowiem. Na miękkiej 
kanapie dobrze pracuje nam się tyl-
ko przez chwilę, później zaczyna bo-
leć szyja, plecy…  
Wiele osób po takich doświad-
czeniach pracuje przy sto-
le. Ale mimo prostych pleców  
i twardego krzesła nadal nie może wy-
eliminować bólów szyi. Odpowiedz 
jest prosta – ekran notebooka jest zbyt 
mały i za nisko usytuowany względem 
naszych oczu. Niezależnie od  miejsca 
gdzie pracujemy, zawsze musimy po-
chylać głowę, co sprawia, że mięśnie 
karku są nieustannie napięte.

I d e a l n a  
poZycja
By zapewnić so-
bie komfortowe 
i zdrowe miejsce 
przy kompute-
rze, potrzebuje-
my krzesła 
z oparciem 
i  stołu lub biur-
ka. Plecy opie-
ramy o  fotel 
pamiętając, aby 

dolna część kręgosłupa była dosu-
nięta do oparcia. Klatka piersiowa 
powinna być wyprostowana, a  gło-
wa lekko wysunięta. Oczy powinny 
patrzeć na linii horyzontu. I  tutaj 
właśnie pojawia się problem. Żaden 
notebook, ultrabook lub  tablet nie 
jest w  stanie zapewnić nam takiej 
pozycji pracy. To jeden z nielicznych, 
ale jakże ważnych argumentów, aby 
do długiej pracy z notebookiem uży-
wać dodatkowego monitora. Górna 
krawędź monitora musi znajdować 
się kilka centymetrów powyżej linii 
wzroku. Nie jest to łatwe do zrealizo-
wania, chyba, że mamy monitor z re-
gulacją wysokości położenia ekranu. 
Funkcję taką ma LG E2422PY. Jest 
to 24-calowy monitor z  matrycą VA 
dla wymagających użytkowników. 
W  prosty sposób zmieniamy wyso-
kość kolumny podstawy, dodatkową 
zaletą jest funkcja PIVOT. E2422PY 
wygląda elegancko, ma również 
USB pozwalające bez zmiany pozycji 
podłączyć pendrive do komputera. 
Jest to model zapewniający użyt-
kownikowi możliwie największą er-
gonomię pracy.

Funkcjonalność
Tak naprawdę każdy monitor będzie 
lepszym rozwiązaniem niż używanie 
ekranu notebooka. Oprócz wyższe-
go ekranu ma przecież kilkunasto-

centymetrową podstawkę. Osoby 
szukające praktycznych rozwiązań 
powinny się zainteresować kupnem 
monitora z  wbudowanym tune-
rem telewizyjnym. W  czasie kiedy 
pracujemy zadba o  nasze zdrowie, 
w  innych sytuacjach możemy go 
wykorzystać jako normalny telewi-
zor. Idealnie nadaje się do tego LG 
TM 2792. Model ten wyposażono 
w funkcję PIP, czyli podgląd na obraz 
telewizyjny podczas pracy z  kom-
puterem. Dwa porty HDMI pozwa-
lają podłączyć do niego również 
konsolę, odtwarzacz multimedialny  
i  kamerę wideo. To idealne urzą-
dzenie do pokoju dziecinnego lub 
sypialni. Szukając nieco tańszego 
rozwiązania, warto zaintereso-
wać się monitorem LG IPS237L. 
Podobnie jak model LG TM 
2792 zbudowany jest w  oparciu  
o matryce IPS zapewniającą duże 
kąty widzenia i idealne odwzoro-
wanie kolorów. W przypadku mo-
delu IPS237L firma LG daje nam 
niemal pewność, że wyświetlane 
na ekranie kolory będą zgodne 
z rzeczywistością. Urządzenie już 
na linii produkcyjnej przecho-
dzi proces kalibracji, dodatkowo  
w  komplecie dostajemy narzę-
dzia do dodatkowej 
kalibracji barw. 

dla ocZu 
Dodatkowy monitor pozwoli nam 
również zadbać nieco o nasze oczy. 
Ekran ma dłuższą przekątną, a więc 
elementy na nim będą większe. 
Rozdzielczość 1920x1080 pikseli 
sprawia, że wyświetlany obraz jest 
szczegółowy i  ostry. W  monitorach 
LG zastosowano również inteligent-
ne systemy optymalizacji kontrastu, 
które znacznie zwiększają czytelność 
obrazu. W trosce o nasze oczy pamię-
tajmy aby monitor nie  stał na wprost 
do okna, a ekran znajdował się od 40 
do 75 centymetrów od oczu.
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Monitor
profesjonalny
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Zaczynamy

Dobry monitor to podstawa każdego zestawu komputerowego. 
Wiele osób nie docenia jego roli sądząc, że kupno pierwszego 
lepszego panelu zagwarantuje przyjemną i komfortową 
pracę. Prawda jest jednak zupełnie inna. Podobnie jak różni 
fotografowie potrzebują odmiennych aparatów, a kierowcy 
innych samochodów, tak i wybór monitora zależał będzie od 
preferencji i potrzeb użytkownika.

Jeśli wyświetlacza używać będziemy w domu głównie do 
przeglądania internetu, a okazjonalnie również do grania 
i filmów nie musimy wydawać tysięcy złotych na konstrukcje 
profesjonalne. Wystarczy prostszy panel umieszczony w ładnej, 
smukłej obudowie, wyposażony w ekran Full HD podświetlany 
jasnymi i energooszczędnymi diodami LED.

Nieco odmienna sytuacja jest w przypadku konstrukcji 
przeznaczonych do biura. Tutaj liczyły będą się przede wszystkim 
szerokie możliwości regulacji obudowy, wysoka jakość 
wykonania, niski koszt utrzymania i długa gwarancja. Jeszcze 
bardziej wymagającą grupą użytkowników są entuzjaści grania. 
To dla nich przewidziano monitory o bardzo krótkich reakcjach 
matrycy, rozbudowanej ergonomii i technologii 3D 120 Hz.

Ciekawostką mogą być monitory z wbudowanym tunerem 
telewizji cyfrowej. Mogą one w pełni zastąpić nie tylko 
tradycyjne wyświetlacze komputerowe, ale również telewizory 
i odtwarzacze multimedialne. Stanowią optymalne rozwiązanie 
dla osób, które przesiadają się z telewizji analogowej na cyfrową, 
ale nie chcą inwestować nadmiernych środków finansowych.

Idąc o krok dalej w tworzeniu zestawu multimedialnego możemy 
rozważyć kupno projektora, który pozwoli wyświetlić obraz 
w o wiele większym formacie. Wystarczy wyobrazić sobie mecz 
oglądany na przekątnej kilku metrów, wspólne granie na konsoli, 
albo oglądanie ulubionego filmu wyświetlonego na ścianie. 
W niniejszym poradniku prezentujemy najciekawsze urządzenia 
przeznaczone do szerokiego grona odbiorców.

Redakcja benchmark.pl

Poradnik w wersji online 
dostępny jest pod adresem: 
www.benchmark.pl/t/monitory-projektory

Redaktorzy: Tomasz Duda • Piotr Potarzycki • 
Maciej Lewczuk 

Reklama: 
Project Manager: Sebastian Jaworski 
tel.: 606 942 502
e-mail: sebastian.jaworski@benchmark.pl

Project Manager: Jacek Majewski
tel.: 600 285 686
e-mail: jacek.majewski@benchmark.pl

Skład: Jakub Kuczma
 
Wydawca: Benchmark Sp. z.o.o. 
ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 779-232-24-08

Prezes Zarządu: Sławomir Komiński

Prezentowany katalog produktów i ceny w nim zawarte nie stanową oferty handlowej 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Sugerowane ceny są cenami katalogowymi i nie obejmują promocji i ofert specjalnych.
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Monitor
do biura
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Zadbaj  
o siebie
Wielogodzinna praca z komputerem 
to dla naszego organizmu duże 
obciążenie, szczególnie jeżeli używamy 
notebooka. Zobaczmy, jak przygotować 
optymalne stanowisko pracy i uniknąć 
kłopotów z kręgosłupem, plecami  
i ze wzrokiem

REKLAMA

Notebooki skutecznie wypierają 
komputery stacjonarne z rynku. 
Zwarta konstrukcja to zaleta, któ-
ra umożliwiła migrację użytkow-
nika peceta z biurka na wygodną 
sofę. Niestety wygoda wcale nie 
idzie w parze ze zdrowiem. Na 
miękkiej kanapie dobrze pracuje 
nam się tylko przez chwilę, póź-
niej zaczyna boleć szyja, plecy…  
Wiele osób po takich doświad-
czeniach pracuje przy sto-
le. Ale mimo prostych pleców  
i twardego krzesła nadal nie 
może wyeliminować bólów szyi. 
Odpowiedz jest prosta – ekran no-
tebooka jest zbyt mały i za nisko 
usytuowany względem naszych 
oczu. Niezależnie od  miejsca 
gdzie pracujemy, zawsze musi-
my pochylać głowę, co sprawia, 
że mięśnie karku są nieustannie 
napięte.

IDEALNA  
POZYCJA
By zapewnić so-
bie komfortowe 
i zdrowe miej-
sce przy kom-
puterze, potrze-
bujemy krzesła 
z oparciem 
i stołu lub 
biurka. Plecy 
opieramy o fo-
tel pamiętając, 
aby dolna część 

kręgosłupa była dosunięta do 
oparcia. Klatka piersiowa powin-
na być wyprostowana, a głowa 
lekko wysunięta. Oczy powinny 
patrzeć na linii horyzontu. I tu-
taj właśnie pojawia się problem. 
Żaden notebook, ultrabook lub  
tablet nie jest w stanie zapewnić 
nam takiej pozycji pracy. To jeden 
z nielicznych, ale jakże ważnych 
argumentów, aby do długiej pra-
cy z notebookiem używać dodat-
kowego monitora. 

Górna krawędź monitora musi 
znajdować się kilka centymetrów 
powyżej linii wzroku. Nie jest to 
łatwe do zrealizowania, chyba, 
że mamy monitor z regulacją wy-
sokości położenia ekranu. Funk-
cję taką ma LG E2422PY. Jest to 
24-calowy monitor z matrycą VA 
dla wymagających użytkowni-
ków. W prosty sposób zmieniamy 
wysokość kolumny podstawy, 
dodatkową zaletą jest funkcja PI-
VOT. E2422PY wygląda eleganc-
ko, ma również USB pozwalają-
ce bez zmiany pozycji podłączyć 
pendrive do komputera. Jest to 
model zapewniający użytkowni-
kowi możliwie największą ergo-
nomię pracy.

FUNKCJONALNOŚĆ
Tak naprawdę każdy monitor 
będzie lepszym rozwiązaniem 
niż używanie ekranu notebooka. 

Oprócz wyższego ekranu ma 
przecież kilkunastocentymetro-
wą podstawkę. Osoby szukające 
praktycznych rozwiązań powinny 
się zainteresować kupnem mo-
nitora z wbudowanym tunerem 
telewizyjnym. W czasie kiedy 
pracujemy zadba o nasze zdro-
wie, w innych sytuacjach mo-
żemy go wykorzystać jako nor-
malny telewizor. Idealnie nadaje 
się do tego LG M2482. Model ten 
wyposażono w funkcję PIP, czy-
li podgląd na obraz telewizyjny 
podczas pracy z komputerem. 
Dwa porty HDMI pozwalają pod-
łączyć do niego również konso-
lę, odtwarzacz multimedialny  
i kamerę wideo. To idealne urzą-
dzenie do pokoju dziecinnego 
lub sypialni. Szukając nieco 
tańszego rozwiązania, warto za-
interesować się monitorem LG 
IPS237L. Podobnie jak model LG 
M2482 zbudowany jest w oparciu  
o matryce IPS zapewniającą duże 
kąty widzenia i idealne odwzoro-
wanie kolorów. W przypadku 
modelu IPS237L firma LG daje 
nam niemal pewność, że wy-
świetlane na ekranie kolory 
będą zgodne z rzeczywisto-
ścią. Urządzenie już na li-
nii produkcyjnej przechodzi 
proces kalibracji, dodatkowo  
w komplecie dostajemy narzę-
dzia do dodatkowej 
kalibracji barw. 

DLA OCZU 
Dodatkowy monitor pozwoli nam 
również zadbać nieco o nasze 
oczy. Ekran ma dłuższą prze-
kątną, a więc elementy na nim 
będą większe. Rozdzielczość 
1920x1080 pikseli sprawia, że 
wyświetlany obraz jest szczegó-
łowy i ostry. W monitorach LG za-
stosowano również inteligentne 
systemy optymalizacji kontrastu, 
które znacznie zwiększają czy-
telność obrazu. W trosce o nasze 
oczy pamiętajmy aby monitor nie  
stał na wprost do okna, a ekran 
znajdował się od 40 do 75 centy-
metrów od oczu.

LG M2482

LG IPS 237L

LG M2482
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Mówiąc o projektorach multimedialnych 
zwykle myślimy o urządzeniach standardo-
wych wykorzystujących lampę projekcyjną. 
Tymczasem na dobre rozgościły się już u nas 
projektory korzystające z technologii La-
ser&LED marki Casio. Producent ten wyelimi-
nował tradycyjne, rtęciowe lampy wyładowcze 
zastępując je diodami elektroluminescencyj-
nymi (LED) wspartymi laserem. Projektory 
CASIO nie tylko mają znakomitą jasność (od 
2500 ANSI lm do 4000 ANSI Im), ale mogą pra-
cować do 20.000 h bez konieczności wymiany 
źródła światła. Oznacza to nie tylko niskie 
koszty eksploatacyjne, ale też brak problemu 
związanego z utylizacją lamp projekcyjnych, 
które zawierają rtęć.

Projektory CASIO wykorzystują najnowsze 
źródło światła w postaci laserowo-diodowych  
lamp hybrydowych – „Laser&LED”. Lampy te są 
pierwszym na świecie bezrtęciowym źródłem 
wysokiej jasności światła. W efekcie urządze-
nia Casio zapewniają jasność umożliwiającą 
wykorzystanie projektorów nawet w jasno 
oświetlonych pomieszczeniach. Żywotność 
ich źródła światła to około 20 tys. godzin. Nie 
wymagają czasochłonnego studzenia po zakoń-
czeniu prezentacji – projektor można wyłączyć 
praktycznie natychmiast. Dodatkowo, lampa nie 
musi się rozgrzewać, by uzyskać pełną jasność 
i wierność kolorów – już po 8 sekundach od 
włączenia uzyskujemy na ekranie jasne, czyste 
barwy obrazu. 

Lampy projekcyjne 
to elektrośmieci
Standardowe lampy projekcyjne należy wy-
mieniać. W zależności od urządzenia następuje 
to czasem po 2.000 godzin w innym po 7.000 

godzin. Podobnie jak świetlówki lampy te za-
wierają rtęć i nie można ich po prostu wyrzucić. 
Są to tzw. elektrośmieci i ich utylizacja nie jest 
jedynie kwestią świadomości ekologicznej, 
a obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. 
(ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym 
i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 r. 
oraz ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku 
w Gminach z dnia 13 grudnia 1996 (UCiPwG).) 
Warto również wiedzieć, że w przypadku kiedy 
wybuchnie tradycyjna lampa uwalniają się 
toksyczne opary rtęci co pociąga za sobą na-
tychmiastową konieczność opuszczenia sali. 

Podstawowe parametry
Rozdzielczość to najprościej mówiąc ilość 
punktów tzw. pikseli, z których składa się 
obraz. Iloczyn tych punktów w poziomie 
i w pionie pozwala określić łączną ilość pikseli.   
Im jest ich więcej tym wyraźniej widzimy szcze-
góły.  Nie ulega wątpliwości, że rozdzielczość 
ma wpływ na cenę, która rośnie wraz z liczbą 
pikseli.  Projektory CASIO Laser&LED oferują 
dwie wysokie rozdzielczości - XGA (1024x768), 
albo WXGA (1280x800).
Jasność podawana jest w ANSI lumenach i jest 
jednym z najważniejszych parametrów projek-
tora. To ona decyduje o tym w jakich warunkach 
projektor zapewnia uzyskanie dobrze widocz-
nego obrazu , określając natężenie światła 
emitowanego przez projektor. 
Projektory Casio zapewniają jasność na pozio-
mie od 2500 ANSI lm do aż 4000 ANSI Im co 
stanowi przełom w tej kategorii projektorów. 
Dostępne wcześniej urządzenia LED miały 100-
300 lumenów – czyli bardzo niewiele.
Seria projektorów CASIO Green Slim to projek-
tory bardzo lekkie i wygodne. W zależności od 
modelu mieszczą się w torbie razem z note-

bookiem (format kartki A4 o grubości 43 mm) 
i ważą ok. 2 kg. Są również bardzo wygodne 
w eksploatacji – możemy liczyć na WiFi (bez-
przewodowa komunikacja z komputerem), 
gniazdo USB umożliwiające odtwarzanie np. 
z pendrive’a bez podłączania do kompute-
ra oraz modele z tradycyjną komunikacją 
z komputerem. Przykładowo Model Casio 
XJ-H1750 (seria Pro) pozwala na bezprzewo-
dowe połączenie z komputerem (nawet z 4 
jednocześnie) oraz możliwość prezentacji bez 
PC (z pamięci USB). Projektory z krótkoogni-
skowe serii ST wyposażono również w szereg 
innowacyjnych funkcji, takich jak możliwość 
współpracy z piórem interaktywnym oraz 
dołączonym do niego oprogramowaniem 
Presentation Draw. Z kolei seria Green Slim 
oraz Standard posiadają funkcję MobiShow 
pozwalającą użytkownikom telefonów 
komórkowych oraz tabletów na bezpośrednie 
podłączenie do projektora za pośrednictwem 
sieci WLAN. Wszystkie modele serii Standard 
pozwalają na projekcję 3D, posiadają głośnik 
o mocy 5 W oraz są wyposażone w szereg 
portów komunikacyjnych i gniazd wejścio-
wych, w tym w złącze HDMI.

Cena i koszty eksploatacji
CASIO Laser&LED to projektory z długim okre-
sem gwarancji – zwłaszcza dla sektora eduka-
cyjnego – oraz niespotykaną wręcz żywotnością 
(20.000 godzin bez wymiany źródła światła).  
Koszt ich zakupu jest wyższy niż standardo-
wego projektora o podobnych parametrach,  
jednak jak informuje producent - zwraca się 
na przestrzeni 5 lat użytkowania w postaci 3-4 
razy niższych kosztów całkowitych. Można to 
sprawdzić używając kalkulatora oszczędności na 
stronie www.bezlampowe.pl.   •

Projektor bezlampowy 
– technologia, która jest gwarancją oszczędności

Tekst sponsorowany
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ASK Proxima to marka projektorów będąca wła-

snością koncernu ACTO Group i zawierająca w so-

bie DNA jednych z najbardziej rozpoznawalnych 

brandów na rynku audiowizualnym. Jej początki 

sięgają 1984 roku, kiedy to w Norwegii powstała 

marka ASK - od początku istnienia kojarząca się 

z wyświetlaniem obrazów wielkoformatowych.

Po przejęciu przez Tandberg Data w roku 1991 

uruchomiono produkcję projektorów we współ-

pracy z firmą Polaroid pod marką „For Polaroid 

- by ASK”. W  1998 roku, po przejęciu amery-

kańskiej firmy Proxima nastąpił gwałtowny roz-

wój marki na najważniejszych rynkach świata, 

a w 2006 roku doszło do fuzji z firmą InFocus.

Od 2010 projektory współtworzą czołowi inży-

nierowie i  projektanci, którzy pracowali wcze-

śniej np. dla Sanyo, a  kluczowe komponenty 

dostarczają znane w branży koncerny, takie jak 

Sony, Texas Instruments, Philips, Ushio, Phoenix, 

Ricoh i  Pixelworks. Celem firmy jest zdobycie 

pozycji największego producenta projektorów 

na świecie i wg wielu analityków ma na to bar-

dzo duże szanse. Uruchomiona w styczniu 2013 

fabryka ma wydajność produkcyjną wynoszącą 

600.000 sztuk rocznie, a jej moce produkcyjne 

wzrosną w przyszłym roku 2-krotnie.

ASK Proxima to 16 różnych kategorii projektorów, 

z których na polskim rynku pojawiły się na począt-

ku 3 najpopularniejsze segmenty w  technologii 

3LCD. Dostępne są projektory krótkoogniskowe, 

urządzenia instalacyjne z wymienną optyką oraz 

bardzo ciekawe urządzenia dla biznesu i edukacji.

Jasność - decyduje o tym 

w jakich warunkach obraz z pro-

jektora będzie dobrze widoczny.  

Wartość poniżej 2.000 ANSI 

lumenów oznacza że pomieszcze-

nie powinno być zaciemnione. Im 

wyższy ten parametr tym lepiej 

– obraz będzie można oglądać 

przy świetle.

Rozdzielczość – im wyższa tym 

lepiej. Projektory o wysokiej 

rozdzielczości wyświetlają w tym 

samym formacie obrazu więcej 

pikseli, które są mniejsze, a tym 

samym mniej dostrzegalne. 

Dostępne rozdzielczości - SVGA 

(800x600); XGA (1024x768); 

WXGA (1280x768) oraz 1080p 

- Full HD (1920x1080), WUXGA 

(1920 x 1200) i 4K (3840 × 

2160). Najpopularniejsze roz-

dzielczości to WXGA oraz XGA.  

 

Kontrast – liczba szczegółów 

widocznych w najjaśniejszych 

i w najciemniejszych partiach 

obrazu. Im wyższy tym lepiej. 

Trzeba jednak brać pod uwagę 

możliwości ludzkiego oka, które 

zmieniają się z wiekiem.

Seria C2000 - Projektory dla biznesu i edukacji
Proste w obsłudze urządzenia nadające się do zastosowania w biznesie

i edukacji. Charakteryzuje je wysokiej jakości obraz oraz: 

• jasność nawet 4.000 ANSI lumenów 

• rozdzielczość XGA (1.024 x 768) lub WXGA (1.280 x 800) 

• kontrast do 2.500:1

Seria S2000 - Projektory krótkoogniskowe
Idealne uzupełnienie tablicy interaktywnej lub rozwiązanie

do zastosowania w małych salach konferencyjnych. 

• jasność nawet 3.100 ANSI lumenów 

• rozdzielczość XGA (1.024 x 768) lub WXGA (1.280 x 800) 

• kontrast do 2.000:1

Seria US1000 - Projektory ultrakrótkoogniskowe
Zastosowany w nich specjalny układ optyczny pozwala na uzyskanie

obrazu o przekątnej 80” z zaledwie 50 cm od obiektywu projektora

(zledwie kilka centymetrów od ściany lub tablicy). 

• jasność 2.700 ANSI lumenów 

• rozdzielczość XGA (1.024 x 768) lub WXGA (1.280 x 800) 

• kontrast 2.000:1

Seria E1600 - Projektory instalacyjne
Urządzenia dla profesjonalistów, którzy cenią sobie niezawodne

działanie projektora oraz dużą swobodę przy jego instalacji. 

• jasność nawet 6.500 ANSI lumenów 

• rozdzielczość WUXGA (1.920 x 1.200), WXGA (1.280 x 800) 

lub XGA (1.024 x 768) 

• kontrast 1.000:1

Jedna z pierwszych
marek projektorów wreszcie w Polsce!
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W dziale

Monitor do domu
Optymalne połączenie 
funkcjonalności, jakości, 
wyglądu oraz ceny.

Monitor do użytku 
domowego to 
urządzenie, które 

zazwyczaj pełni więcej niż tylko 
jedną funkcję. Użytkownicy 
wykorzystują go bowiem zarówno 
do prostszych czynności, takich 
jak przeglądanie internetu czy 
prace biurowe, ale w wielu 

przypadkach służą 
one również do 

wyświetlania 
filmów, grania, 
a nawet prostych 
prac graficznych. 

Domowy panel LCD 
musi więc sprawować 

się poprawnie w każdej sytuacji. 
Jego główne cechy to wysoka 
rozdzielczość, duża przekątna, 
szybkie reakcje matrycy oraz 
jasne i energooszczędne 
podświetlenie LED-owe. »

Stylowy, uniwersalny i stosunkowo 
niedrogi monitor idealny do filmów, 
przeglądania internetu oraz grania.

MONITOR
DO DOMU

LG 27MT93
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Rozdzielczość Full HD
W  obecnych czasach wiele nowych 

kamer, aparatów, smartfonów, tabletów, 

a nawet laptopów jest w stanie nagrywać 

filmy w rozdzielczości 1920x1080 pikseli, 

określanej jako Full HD. Zdecydowana 

większość współczesnych gier również 

tworzona jest z myślą o tej rozdzielczości. 

Doskonałym pomysłem będzie więc 

kupno monitora, który wyświetli obraz 

bez zbędnych ramek i deformacji. Jeśli 

wybierzemy panel o przekątnej od około 21 

do 27 cali istnieje spora szansa, że będzie on 

dysponował matrycą o wspomnianej wyżej 

rozdzielczości i proporcjach 16:9. Część 

osób preferowała będzie proporcje 16:10 

(rozdzielczość 1920x1200 px), ale zazwyczaj 

sprawdzają się one lepiej w zastosowaniach 

biurowych lub profesjonalnych.

Szybkie reakcje matrycy
Dlaczego krótki czas reakcji matrycy jest 

ważny? Otóż wiele osób zasiadających 

w domu przed komputerem będzie używała 

go nie tylko do przeglądania internetu, 

ale również do grania. Typowy monitor 

domowy nie sprawdzi się zazwyczaj 

w grach 3D. Może też być pozbawiony 

kilku zaawansowanych 

funkcji pożądanych przez 

entuzjastów grania, ale nie 

oznacza to bynajmniej, że do 

gier się nie nadaje. W tym 

momencie należy uświadomić 

sobie jedną, ważną rzecz - najszybsze 

reakcje matrycy w popularnych monitorach 

gwarantuje matryca w technologii TN 

(Twisted Nematic). Nie nadaje się ona 

absolutnie do użytku profesjonalnego (zbyt 

słabe kąty widzenia i kolory), ale w grach 

sprawdzi się znakomicie. Pożądane czasy 

reakcji mieszczą się w przedziale od 1 do 

około 6 milisekund. Podobne czasy reakcji 

osiąga też coraz więcej matryc IPS i VA.

Jasne podświetlenie LED
Diody LED wykorzystywane są powszechnie 

do podświetlania matryc LCD we 

współczesnych monitorach niezależnie 

od tego, czy dysponuje on panelem 

TN, IPS, MVA, PVA, czy np. PLS. Typowe 

podświetlanie LED-owe obejmuje rząd diod 

umieszczonych wzdłuż jednej z krawędzi 

matrycy. Jest to tak zwane podświetlanie 

krawędziowe, które jest tanie w produkcji, 

energooszczędne i wystarczająco dobre do 

użytku domowego. Mimo niskiego zużycia 

prądu diody cechują się wysoką jasnością. 

W typowych warunkach domowych 

w zupełności wystarczy ok. 120 cd/m2, ale 

jeśli mamy monitor blisko okna i często 

świeci na niego słońce, to może przydać się 

panel o jasności nawet 250 lub 300 cd/m2.

Design i jakość
Smukła obudowa to podstawowa cecha 

każdego współczesnego monitora 

domowego. Musi on być nie tylko 

praktyczny, ale też ładny. Jakość 

wykonania spada tutaj na nieco dalszy 

plan, choć wciąż jest bardzo ważna. 

Z całą pewnością warto zwrócić uwagę na 

wytrzymałe matowe tworzywa oraz matową 

powierzchnię matrycy, która redukuje 

nieprzyjemne odbicia światła.

Wbudowane głośniki
Choć nie jest to obowiązkowe wyposażenie 

każdego monitora domowego, to mimo 

wszystko warto przyjrzeć się bliżej 

modelom, które pozwolą oglądać film 

lub grać bez konieczności podłączania 

zewnętrznych głośników. Pamiętajmy 

jednak, że system nagłośnienia 

wbudowany w większość monitorów ma 

stosunkowo niską moc i głośność.  •

Wiele różnych 
zadań, wielu różnych 
użytkowników i tylko 
jeden monitor. 
Różnorodność 
konstrukcji w tym 
segmencie jest 
ogromna. Wskazujemy 
na które cechy warto 
zwracać uwagę.

Stanowi gwarancję uzyskania 
wysokiej jakości obrazu HD. 

Zdecydowana większość nowych 
komputerów i monitorów 
dysponuje tym złączem.

Gniazdo

HDMI

Jak wybrać
monitor do domu?
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Co polecamy

LG 27MT93

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2 (MHL), Composite, 
Component, antenowe
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Smart TV, WiDi, Miracast, Smart Share, pilot 
Magic Remote, wbudowany odtwarzacz multimedialny 
USB Quick View, technologia Cinema 3D, Cinema Screen 
Sesign, okulary polaryzacyjne, PiP, porty USB, LAN, 
głośniki stereo, tuner DVB-T, WiFi

cena: od 2000 zł

LG TM2793 to wielofunkcyjny ekran, 
który elastycznie dostosuje się do Twoich 
potrzeb. TV, Internet, bezprzewodowy 
monitor, Smart TV, VOD, 3D i wiele więcej 
znajdziesz w naszym uniwersalnym 
Osobistym Smart TV.

Jak wybieraliśmy

Przekątna 21 - 27 cali
Duże panele nadają 

się idealnie do filmów 
i gier, a mniejsze zajmują 

niewiele miejsca na biurku. 
Wszysko zależy od potrzeb 

użytkownika.

Rozdzielczość Full HD
Im większa ilość pikseli, 

tym bardziej szczegółowy 
obraz. Obecnie najbardziej 

godną polecenia jest 
rozdzielczość 1920x1080 

px (proporcje 16:9).

Matowa matryca
Matowa powierzchnia 

wyświetlacza 
redukuje powstawanie 

nieprzyjemnych dla oka 
odbić, które mogą sprawić, że 

obraz jest nieczytelny.

Monitor do domu

1

2

3

Trudne pojęcia
• TFT LCD: Najpopularniejszy 
typ wyświetlaczy 
ciekłokrystalicznych 
stosowanych w monitorach 
komputerowych. Wymaga on 
zastosowania dodatkowego 
podświetlania (np. diodami LED).

Eizo FlexScan EV2436W

Przekątna ekranu: 24,1”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1200 px
Czas reakcji matrycy: 6 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: Display Port, DVI-D, D-sub
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Pivot, regulacja wysokości ekranu, VESA 
100x100, porty USB, wąskie ramki, funkcje ECO, różne 
tryby wyświetlania ekranu, 5 lat gwarancji

cena: od 1899 zł

Doskonały monitor z matrycą IPS świetnie sprawdzi 
się we wszelkich domowych zastosowaniach – od 
amatorskiej edycji video i foto, po wszelkie aplikacje 
biurowe. Przygotowanie pokazu slajdów ze zdjęciami 
z wakacji, prezentacji w PowerPoint czy dokończenie 
służbowego raportu w Excelu – wszystko to w pełnym 
komforcie na dużym, najwyższej jakości panelu. 

Samsung T27B750

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI, D-Sub, Composite, 
Component, SCART (EURO), antenowe
Złącza audio: wejście audio PC, 
wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Slot CI, USB, LAN, głośniki stereo, 
Allshare, MHL, nagrywanie DTV, WiDi 

cena: od 1879 zł

Bardzo wszechstronny monitor z dużą ilością 
złącz oraz dodatkowych funkcji związanych 
z obsługą naziemnej telewizji cyfrowej.
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4

5

6

POLECANE
akcesoria:

iiyama E2481HS

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 2 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: VGA, DVI-D, HDMI
Inne cechy: ACR, zgodność ze standardem 
VESA, OverDrive, głośniki stereo

cena: od 789 zł

Praktyczny i elegancki monitor Full 
HD wykorzystujący technologię 
podświetlenia LED z ramką o szerokości 
zaledwie 7 mm.

Asus MX239H

Przekątna ekranu: 23”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2, DVI-D (przez kabel 
HDMI-DVI), D-Sub
Złącza audio: wejście audio PC, 
wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Technologia Trace Free, 
Technologia SPLENDID Video Intelligence, 
głośniki stereo, 3 lata gwarancji

cena: od 1079 zł

Ten 23”, bezramkowy monitor 
w najcieńszym miejscu ma zaledwie 14,5 
mm. Wyróżnia się eleganckim designem 
zainspirowanym sztuką. Został nagrodzony 
Good Design Awards 2012.

HP Envy 27

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 7 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI, Display Port, D-sub
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście 
słuchawkowe, optyczne
Inne cechy: Głośniki Beats Audio, OverDrive, tryb ECO

cena: od 1500 zł

Monitor z matrycą IPS i systemem Beats 
audio, nadający się idealnie do wszelkiej 
rozrywki multimedialnej.

Adapter WiDi
Belkin ScreenCast TV
Umożliwia wyświetlanie obrazu na 
monitorze drogą bezprzewodową.

cena: 519 zł

Chusteczki wilgotne
Accura
Idealne do czyszczenia ekranów 
monitora, telewizora i urządzeń 
mobilnych.

cena: 20 zł

Przewód sygnałowy
Kabel DVI-D 2 m
Przewód do transmisji obrazu 
w formie cyfrowej.

cena: od 49 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory
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W dziale

Monitor do biura
Małe i średnie firmy 
mają zdecydowanie inne 
priorytety niż odbiorca 
domowy.

Biuro to nie dom. Tutaj 
(przynajmniej w teorii) 
nie będziemy grać 

w gry, ani godzinami oglądać 
filmów. Naturalnie pod wieloma 
względami monitory biurowe 
i domowe będą cechowały się 
podobną funkcjonalnością, ale 

tutaj zdecydowanie wyższy 
nacisk kładzie się na 

ergonomię konstrukcji. 
Ważne jest to, aby  monitor 
był wygodny w użyciu na 

co dzień. Dlatego zwraca 
się szczególną uwagę na 

możliwość regulacji położenia 
ekranu, wykonania pivota, czy 
prowadnice dla kabli. Ważna jest 
też prostota obsługi, cena zakupu 
oraz energooszczędność. »

W biurze liczy się niskie 
zużycie prądu, długa gwarancja 

i rozbudowana ergonomia.

MONITOR
DO BIURA

Eizo
EV2336W
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Rozbudowana ergonomia
Dwa identyczne stanowiska 

pracy właściwie się nie zdarzają. 

Niejednokrotnie zdarza się, że nad 

biurkiem wiszą półki lub szafki, obok 

monitora stoi lampka, pod monitorem 

sterta dokumentów lub laptop, a za 

monitorem znajdują się wszelkiego 

rodzaju gniazdka i kable. W takich 

warunkach typowy, prosty monitor 

z krótką, sztywną nóżką byłby dość 

mało wygodny. Dlatego zdecydowanie 

lepszym pomysłem byłoby kupno 

modelu z podnoszonym ekranem, który 

daje możliwość regulacji prześwitu pod 

i nad obudową, tak aby wpasować się 

w lukę między półką, a blatem biurka. 

Aby ujarzmić niesforne kable przydaje 

się system prowadnic i uchwytów, 

którym dysponuje część monitorów. 

Osoby często pracujące w edytorze 

biurowym (Word, Excel) lub tworzące 

strony internetowe z całą pewnością 

docenią funkcję pivotu. Ekran możemy 

wtedy obrócić o 90 stopni do pozycji 

pionowej - edycja długiego tekstu będzie 

zdecydowanie przyjemniejsza. Nie bez 

znaczenia są też otwory montażowe 

w standardzie VESA służące do instalacji 

ekranu na uchwycie ściennym, a nawet 

bezpośrednio na ścianie.

Jakość wykonania
Do użytku biurowego zdecydowanie 

polecamy konstrukcje wykonane 

z dobrych, matowych tworzyw sztucznych 

lub aluminium. Wysoka waga nie jest 

mankamentem. Wręcz przeciwnie - 

zapewnia ona stabilność i sprawia, że 

panel nie spadnie z biurka po pierwszym 

przypadkowym uderzeniu lub pociągnięciu 

za kabel. Matowe pokrycie ekranu także 

stanowi zaletę - rozprasza refleksy świetlne 

i sprawia, że obraz jest wyraźny nawet 

w silnie oświetlonych pomieszczeniach.

Cena i zużycie energii
Sama cena zakupu monitora to nie 

wszystko. Prawda jest bowiem taka, 

że najtańsze monitory nie oferują 

wspomnianej wcześniej ergonomii, 

a ich jakość nie zawsze jest wysoka. 

Oczywiście w przypadku zakupu np. 

20 lub 50 monitorów każda złotówka 

oszczędności się liczy, jednak 

w praktyce dużo większe znaczenie ma 

energooszczędność. Biuro w którym 

kilkanaście monitorów uruchomionych 

jest przez przynajmniej 8 godzin 

dziennie bez przerwy więcej korzyści 

odniesie kupując monitor droższy, 

ale zużywający mniej prądu. Na rynku 

znaleźć możemy konstrukcje, które 

przy komfortowej jasności ok. 120 

cd/m2 pobierają kilkanaście watów 

energii. To naprawdę mało. Unikać 

powinniśmy w tym przypadku monitorów 

podświetlanych świetlówkami CCFL (tzw. 

zimnymi katodami). Zużywają one więcej 

prądu, niż typowe diody.

Dodatkowe technologie
Część modeli dostępnych na rynku 

dysponuje takimi technologiami, jak czujnik 

obecności człowieka przed ekranem, 

czujnik natężenia światła (automatyczna 

regulacja mocy podświetlenia) oraz szereg 

ustawień fabrycznych zwiększających 

ekonomię użytkowania. W czasie pracy 

może przydać się też hub USB oraz wyjście 

słuchawkowe wyprowadzone na bocznej 

krawędzi obudowy.

Długa gwarancja
Obecnie wielu producentów monitorów 

oferuje 2 lub 3 lata gwarancji na swoje 

panele. Niekiedy spotkać można urządzenia 

objęte 5-letnią gwarancją. Część firm 

umożliwia też płatne przedłużenie gwarancji 

o kolejne lata. Kilkudziesięciodniowa 

gwarancja „zero martwych pikseli” będzie 

dodatkowym atutem.  •

Jak wybrać  
monitor
do biura?

W praktyce oznacza możliwość 
obrotu ekranu do orientacji pionowej. 
Przydaje się ona w czasie pracy z dużą 

ilością tekstu.

PIVOT

Każda firma ma nieco 
inne potrzeby. Wśród 
monitorów biurowych 
znajdziemy zarówno 
konstrukcje proste, jak 
i rozbudowane. Jaką 
więc wybrać?
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Co polecamy

Samsung S22B300H

Przekątna ekranu: 22”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: D-Sub, HDMI
Inne cechy: Tryb Eco, Samsung MagicAngle, 
Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor

cena: od 529 zł

Idealny monitor do biura 
z rozbudowanym trybem Eco 
pozwalającym zaoszczędzić pieniądze.

Jak wybieraliśmy

Poszerzona ergonomia
W codziennej pracy przydać 

może się podnoszony 
ekran, pivot oraz otwory do 

montażu ściennego. Pozwolą 
one dopasować monitor do 
każdego stanowiska pracy.

Dodatkowe złącza
Wielu osobom przydać może się 
hub USB i wyjście słuchawkowe. 

Niektóre monitory mają 
nawet wbudowaną kamerkę 

internetową.

Energooszczędność
Jeśli monitor zużywa około 
20 W energii elektrycznej 

(lub mniej), to możemy 
go uznać za bardzo 

energooszczędnego.

Monitor do biura

1

2

3

Trudne pojęcia
• LED: Energooszczędne 
podświetlanie wyświetlaczy 
LCD za pomocą diod 
emitujących najczęściej bardzo 
jasne światło białe.

Philips ERGO 
SENSOR 241P4LRY

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: Display Port, DVI, D-sub
Złącza audio: wejście PC audio, wyjście na słuchawki 
Inne cechy: Czujnik ErgoSensor, wbudowane głośniki, 
2 porty USB 2.0, regulacja wysokości ekranu, pivot, 
VESA 100x100, certyfikat EPEAT Gold

cena: od 1179 zł

Innowacyjny czujnik ErgoSensor dba 
o zdrowie i ergonomię pracy użytkownika, 
monitorując jego postawę przed ekranem.

LG 29EA93
UltraPanoramiczny monitor 29EA93 o proporcjach 
21:9 to optymalne rozwiązanie do biura i dla domowej 
rozrywki. Ekran o proporcjach 21:9 jest tak szeroki, 
jak połączenie panoramicznego monitora 16:9 
z wyświetlaczem 4:3. Pozwala to na wyświetlenie 
dodatkowych kolumn arkusza kalkulacyjnego 
czy przyborów w programach graficznych bez  
ograniczania pola roboczego. Wykorzystując monitor 
po godzinach  pracy możesz czerpać przyjemność 
z filmów wyświetlanych w kinowym formacie, zaś 
w grach zobaczysz więcej niż Twoi przeciwnicy na 
tradycyjnych monitorach 16:9.
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Specyfikacja
Przekątna ekranu: 29”
Rozdzielczość ekranu: 2560x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2 (MHL), 
DVI-D, DisplayPort
Złącza audio: wejście audio PC, 
wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Screen Split, Dual Linkup, 
Cinema Screen Sesign, USB, funkcja 
autokalibracji, głośniki stereo 2 x 7W, 
99%<sRGB

cena: od 2499 zł

4

5

POLECANE
akcesoria:

NEC MultiSync EA244WMi

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1200 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI, Display Port, DVI, D-sub
Złącza audio: wejście PC audio, wyjście na słuchawki 
Inne cechy: Pivot, regulacja wysokości ekranu, regulacja 
nachylenia ekranu, regulacja obrotu ekranu, złącza 
USB, czujnik natężenia oświetlenia otoczenia, czujnik 
obecności użytkownika, złącze synchronizacji monitora.

cena: od 1549 zł

24” monitor z panelem IPS oraz podświetleniem 
LED. Pozwala na pełną regulację ergonomiczną 
ekranu, posiada czujnik natężenia oświetlenia 
otoczenia oraz czujnik obecności użytkownika 
przed ekranem. 

BenQ BL2410PT

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 4 ms
Typ matrycy: VA LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: Display Port, DVI, D-sub
Złącza audio: wejście PC audio, wyjście na słuchawki 
Inne cechy: Pivot, regulacja wysokości ekranu, 
tryb ECO, HDCP, AMA, SensEye 3, VESA 100x100, 
koncentrator USB, głośniki stereo

cena: od 949 zł

Ergonomiczny monitor oferujący wiele 
funkcji, które zwiększają komfort pracy 
i podnoszą produktywność.

Pendrive USB 3.0
Kingston DataTraveler 
R30 32 GB
Do przenoszenia multimediów 
i odtwarzania ich w monitorach 
z wbudowanym odtwarzaczem 
i portem USB.

cena: 120 zł

Przewód sygnałowy
Kabel HDMI - DVI-D
Przewód pozwalający podłączyć 
kartę graficzną z wyjściem DVI-D do 
monitora z HDMI (lub odwrotnie).

cena: 35 zł

Uchwyt do monitora
Hama NEXT 2 200x200
Uchwyt do montażu ściennego dla 
monitora z otworami VESA 200x200 mm.

cena: 160 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory
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W dziale

Monitor 
dla gracza
Idealne rozwiązanie dla 
entuzjastów ceniących 
sobie szybkość 
i skuteczność.

Część tradycyjnych, 
uniwersalnych monitorów 
domowych powinna 

sprawdzić się w grach. Nie 
oznacza to jednak, że są one 
stworzone od podstaw z myślą 
o graczach. Aby sprostać wysokim 
wymaganiom entuzjastów część 
producentów tworzy konstrukcje, 

które zaskakują swoimi 
możliwościami. Tutaj 

wysoka rozdzielczość, 
duża przekątna 
i krótki czas reakcji 
matrycy to zaledwie 

podstawa. Niebagatelne 
znaczenie ma też tak zwany 

„input lag”, czyli opóźnienie 
wyświetlania sygnału. Granie 
w trójwymiarze również staje się 
coraz popularniejsze. »

Bezkompromisowe, 
nowoczesne 
wyświetlacze 

stworzone z myślą 
o dynamicznych grach 

komputerowych.

MONITOR
DLA GRACZA

G2773HS
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Szybkie reakcje matrycy
To jedna z najbardziej podstawowych 

cech charakteryzujących monitor dla 

gracza. Ważną informacją jest jednak to, 

że nie musimy skupiać się wyłącznie na 

urządzeniach z matrycą TN. Zaawansowane 

panele gamingowe dysponować mogą np. 

matrycami IPS zoptymalizowanymi tak, że 

ich czas reakcji jest nieznacznie dłuższy 

od najlepszych TN-ek. Jednym z lepszych 

przykładów jest monitor EIZO FORIS 

FS2333 wysoko ceniony przez środowisko 

graczy. Mimo, iż dysponuje wyświetlaczem 

IPS, to jego czas reakcji wynosi zaledwie 

3,4 milisekundy (GTG). Dodatkową zaletą 

technologii IPS (In-Plane Switching) 

są szerokie kąty widzenia oraz bardzo 

dokładna reprodukcja kolorów. W praktyce 

przewaga dobrych, dopracowanych 

matryc IPS nad wyświetlaczami TN jest 

bardzo wyraźna, ale zapłacić musimy za to 

odpowiednią cenę. 

Niski „input lag”
Pojęciem tym określamy sytuację w której 

sygnał docierający do monitora potrzebuje 

określoną ilość czasu aby wyświetlić się na 

ekranie. Każdy monitor cechuje się pewnym 

opóźnieniem, chodzi jednak o to, aby to 

opóźnienie było minimalne. Efekt ten 

ma akceptowalną wartość w monitorach, 

które integrują w sobie odpowiednio 

dobre komponenty. Informacje dotyczące 

opóźnienia określanego jako „input 

lag” nie są zazwyczaj podawane przez 

producentów, dlatego szczegółowej wiedzy 

należy szukać na forach internetowych 

i w specjalistycznych testach.

Technologia 3D
Czym różnią się monitory 3D od 

tradycyjnych? Przede wszystkim tym, że ich 

ekrany przystosowane są do współpracy 

z okularami stereoskopowymi, które 

wymagane są do prawidłowego 

rozpoznawania głębi obrazu. 

Gry wyświetlane w trójwymiarze 

wyglądają imponująco - 

monitor przestaje być płaskim 

okienkiem, grafika wciąga 

i staje się niemal namacalna. 

To samo dotyczy filmów 3D. 

Standardowo do wyboru mamy 

technologię polaryzacyjną 

i migawkową. Pierwsza z nich 

nie męczy oczu, ale ogranicza 

rozdzielczość obrazu o połowę 

w jednym z wymiarów (np. 

w pionie). Okulary migawkowe 

nie mają tej wady, ale nie każda 

osoba polubi lekkie migotanie 

widoczne, gdy na chwilę 

odwrócimy głowę od ekranu. 

Rozwiązań idealnych nie ma, 

więc kierować powinniśmy się 

własnym gustem oraz opiniami 

i recenzjami zamieszczanymi w serwisach 

technologicznych.

Odświeżanie 120 Hz
Dodatkową cechą wyróżniającą część 

monitorów dla graczy jest odświeżanie na 

poziomie 120 Hz. W trybie 2D wydajna 

karta graficzna ma więc szansę wyświetlić 

nawet 120 kl./s, a w trybie 3D 60 kl./s. Gracz 

może więc cieszyć się bardziej płynnym 

i wyraźnym obrazem. Jasność podświetlenia 

również gra dużą rolę. Jeśli używamy 

monitora z okularami 3D obraz może być 

delikatnie przyciemniamy przez szkła. Jeśli 

dodatkowo gramy w jasnym pomieszczeniu 

to wymagane będzie wyraźne zwiększenie 

jasności diod LED (niektóre monitory 

gwarantują nawet 400 cd/m2).

Ergonomia i jakość
Możliwość różnorodnej regulacji położenia 

i pochylenia ekranu oraz wysoka jakość 

tworzyw wpłyną pozytywnie na komfort 

użytkowania. Monitor powinien być dość 

ciężki i stabilny oraz dysponować matowym 

pokryciem ekranu. •

Prawdziwa gratka dla 
miłośników grania. 
Producenci tworzą 
dla nich prawdziwie 
bezkompromisowe 
bestie zaskakujące 
jakością obrazu, 
funkcjonalnością 
i szybkością działania.

Pozwala dostrzec prawdziwą 
głębię obrazu. Do jego oglądania 

potrzebne są odpowiednie okulary 
polaryzacyjne lub migawkowe.

Ekran

3D

Jak wybrać 
monitor
dla gracza?
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Co polecamy

Eizo FORIS FS2333

Przekątna ekranu: 23”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 3,4 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2, DVI-D, D-sub
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Regulacja wysokości ekranu, technologia 
SmartInsight, pilot, Smart Resolution, Smart Detection, 
kontrast 5000:1 z funkcją Contrast Enhancer

cena: od 1299 zł

Monitor dla graczy z inteligentnymi 
technologiami czuwającymi nad najwyższą 
jakością ruchomych obrazów.

Jak wybieraliśmy

Szybkie reakcje 
matrycy

Monitor musi gwarantować 
krótki czas reakcji matrycy. 

Wartość ta nie powinna 
przekraczać 5 ms. Bardzo 

istotny jest też niski input lag.

Technologia 3D
Obraz stereoskopowy 
nie jest obowiązkowy 

w monitorach dla graczy, 
ale może zwiększyć 

przyjemność z grania.

Odświeżanie 120 Hz
Wyższy stopień odświeżania 
oznacza płynniejszy obraz. 
Jest to szczególnie ważne 

w przypadku monitorów 3D.

Monitor dla gracza

1

2

3

Trudne pojęcia
• Ekran 3D: Pozwala na 
wyświetlenie obrazu 
stereoskopowego przy 
użyciu specjalnych okularów. 
Najczęściej mamy do czynienia 
z technologią polaryzacyjną 
lub migawkową.

LG IPS237

Przekątna ekranu: 23”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2 (MHL), DVI-D, D-SUB
Złącza audio: wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Cinema Screen Sesign

cena: od 729 zł

Doskonałe rozwiązanie dla graczy. Szybka 
matryca IPS o szerokich kątach patrzenia 
i realistycznym odwzorowaniu kolorów, 
w obudowie Cinema Screen i kompletem 
złączy zadowoli nawet wymagających graczy.

BenQ XL2411T

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 1 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: D-sub, DVI-DL, HDMI 
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście 
słuchawkowe
Inne cechy: Tryb RTS, tryb FPS, Black Equalizer, K 
Locker, AMA, SensEye 3, Skalowanie Smart, pivot, 
regulacja wysokości ekranu, NVIDIA® 3D Vision™ 
2 ready, VESA 100x100

cena: od 1145 zł

Idealny monitor dla graczy charakteryzujący 
się bardzo szybkim czasem reakcji matrycy 
oraz skalowaniem obrazu w czasie gry.

3D
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4

5

6

POLECANE
akcesoria:

Philips 3D GIOCO 278G4

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 7 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 3, D-Sub
Złącza audio: wyjście HDMI audio
Inne cechy: podświetlenie Ambiglow, 
technologia 3D, okulary polaryzacyjne, 
4 porty USB 3.0, dedykowane tryby dla 
graczy, wyróżnienie iF product design award

cena: od 1479 zł

Doskonały do gier i filmów 
3D monitor z podświetleniem 
Ambiglow dostosowującym się do 
wyświetlanego obrazu.

LG 23MA73

Przekątna ekranu: 23”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2 (MHL), D-SUB , Composite, 
Component, SCART (EURO), antenowe
Złącza audio: wyjście słuchawkowe
Inne cechy: USB Quick View, Cinema Screen 
Sesign, PiP, USB

cena: od 939 zł

Ten monitor gra po Twojej stronie. Projektując 23MA73 
kierowano się potrzebami graczy. Definiując złącze jako 
PC i tryb gra redukujesz opóźniania w wyświetlaniu 
obrazu. Dodatkowo możesz spersonalizować 
ustawienia jasności, kontrastu, nasycenia a nawet 
czasu reakcji matrycy by wyświetlany obraz idealnie 
odpowiadał Twoim upodobaniom.

iiyama E2473HS

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 2 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: VGA, DVI-D, HDMI x 2
Złącza audio: wyjście słuchawkowe
Inne cechy: ACR, zgodność ze standardem VESA, 
OverDrive, X-Res, głośniki stereo

Do końca maja przy zakupie monitora, gra PC 
Sniper 2: Ghost Warrior w prezencie. 
Szczegóły na www.iiyamaplay.com

cena: od 779 zł

Komfort i szeroki wachlarz wejść – iiyama 
E2473HS to 24’’ monitor Full HD LED 
z dodatkowym wejściem HDMI i wyjściem 
słuchawkowym z boku obudowy.

Przewód sygnałowy
Kabel HDMI 2 m
Wysokiej jakości przewód do 
transmisji obrazu HD i dźwięku 
w formie cyfrowej. 

cena: 45 zł

Słuchawki dla graczy 
QPAD QH-90
Słuchawki z odłączanym mikrofonem 
zapewniające wysoka jakość dźwięku 
i solidną, ergonomiczną konstrukcję.

cena: 399 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory

Karta graficzna
EVGA GTX 660Ti 2GB 
FTW Signature2
Wydajna karta z autorskim system 
chłodzenia oraz fabrycznie 
podkręconymi zegarami. Umożliwia grę 
na 3 monitorach jednocześnie.

cena: 1250 zł
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W dziale

Monitor 
z tunerem TV
Rozszerzona 
funkcjonalność dla 
prawdziwych entuzjastów 
multimediów.

Połączenie funkcjonalności 
telewizora, odtwarzacza 
multimedialnego oraz 

monitora komputerowego 
to nie tylko oszczędność 
pieniędzy, ale również miejsca. 
Najnowsze modele oferują 
nawet wbudowaną przeglądarkę 
internetową obsługiwaną za 
pomocą klawiatury i myszki, 
łączność bezprzewodową  oraz 
przydatną łączność DLNA i MHL. 

Dzięki dekoderowi telewizji 
cyfrowej DVB-T i DVB-C 
możemy oglądać kanały 
nadawane w standardzie 
MPEG4 - w taki sposób 

nadawana jest telewizja 
publiczna w Polsce. Film 

lub muzyka z pamięci USB to 
również nie problem. Całość 
obsługujemy pilotem. »

Obraz z komputera, 
telewizja cyfrowa 

i odtwarzacz plików 
multimedialnych. 

Wszystko to w jednym 
eleganckim urządzeniu.

MONITOR 
Z TUNEREM TV

Samsung 
T24B301
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MPEG-4
Obecnie w wielu regionach Polski 

wciąż odbywa się transformacja z nieco 

przestarzałej już telewizji analogowej, 

na telewizję cyfrową. Co to oznacza 

w praktyce? Najbardziej istotną zmianą 

jest jakość obrazu. Teraz mamy możliwość 

oglądania publicznych kanałów dostępnych 

w ramach danego multipleksu - również 

w rozdzielczości HD. Co ciekawe nie 

musimy przy tym zmieniać anteny, ani 

okablowania, jednak konieczny będzie 

odbiornik potrafiący dekodować sygnał 

MPEG-4 (H.264/AVC). Dodatkowym 

atutem jest też możliwość korzystania 

z elektronicznego przewodnika po kanałach 

(EPG), wirtualnej wypożyczalni wideo na 

żądanie (VoD), wielu wersji językowych 

napisów, różnych ścieżek dźwiękowych 

oraz interaktywnego menu. Sam sygnał 

jest też mniej podatny na zakłócenia. 

Do całej tej funkcjonalności dają dostęp 

nowoczesne monitory z tunerem DVB-T.

Ekran IPS lub VA
Monitory z tunerem telewizyjnym mogą 

zastąpić tradycyjne telewizory. Fakt, że 

ich ekrany są zazwyczaj mniejsze nie 

oznacza, że są gorsze.  Najbardziej godnymi 

polecenia są konstrukcje wyposażone 

w wyświetlacze wykonane w technologii 

IPS lub VA. Zapewniają one szerokie 

kąty widzenia dzięki czemu kilka osób 

oglądających telewizję z różnych miejsc 

w pomieszczeniu będzie cieszyło się 

podobną jakością obrazu. 

Porty USB
Wbudowane porty USB to podstawa 

każdego dobrego monitora z funkcją 

TV. Do czego możemy je wykorzystać? 

Przede wszystkim do odtwarzania 

filmów z napisami, muzyki i zdjęć 

wprost z monitora. Niektóre urządzenia 

mogą bowiem nie tylko 

pełnić funkcję wyświetlacza 

i dekodera telewizji, ale również 

odtwarzacza multimediów.

Pilot
Tuner TV i odtwarzacz 

multimediów to funkcje  

niezmiernie przydatne, ale 

przyjemność ich obsługi 

byłaby znikoma gdyby nie pilot 

zdalnego sterowania. Jest to 

kolejna rzecz, która wyróżnia 

opisywane monitory. Dzięki 

niemu możemy przełączać 

programy, przewijać filmy, 

zmieniać głośność i regulować 

inne parametry obrazu oraz 

dźwięku. 

Złącza audio-wideo
Powinniśmy zwrócić uwagę na 

kilka złączy, które mogą grać 

istotną rolę w czasie tworzenia 

zestawu multimedialnego. 

Podstawą jest oczywiście HDMI. 

Kilka takich złączy pozwoli podpiąć do 

monitora jednocześnie konsolę do gier, 

laptopa i np. kino domowe. Jeśli zależy 

komuś na maksymalnej jakości dźwięku 

przestrzennego można też zwrócić uwagę 

na wyjście optyczne. Analogowe złącza 

typu component i SCART oznaczają 

kompatybilność ze starszym sprzętem. 

Niezbędne jest też wejście antenowe.

Wbudowane głośniki
Podobnie jak w tradycyjnych telewizorach 

głośniki to element obowiązkowy. 

Wystarczy prosty zestaw stereo - wyższą 

jakość osiągniemy po podłączeniu 

wielokanałowego kina domowego.

Technologia 3D
Obraz stereoskopowy nie jest co prawda 

obowiązkowym elementem monitora 

z tunerem TV, ale część osób może być tą 

technologią zainteresowana, zwłaszcza 

jeśli dysponują kolekcją filmów Blu-ray 

3D. W tym przypadku do dyspozycji 

mamy dwie odmiany tej technologii - 

polaryzacyjną i migawkową. •

Przesiadka z telewizji 
analogowej, na 
cyfrową nie musi być 
trudna i nieprzyjemna. 
Wystarczy  nabyć 
monitor z tunerem 
DVB-T i cieszyć 
się ulubionymi 
programami.

Jest to standard kodowania sygnału 
w którym nadawana jest obecnie 

cyfrowa telewizja naziemna w Polsce.

MPEG-4

Jak wybrać 
monitor
z tunerem TV?
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Co polecamy

Samsung T24B301

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI, SCART (EURO), antenowe
Złącza audio: wejście audio PC
Inne cechy: USB, Mega Dynamic Contrast, Magic 
Angle Vertical, zgodność ze standardem VESA

cena: od 899 zł

Zapewnia obraz o wysokiej jakości,  co sprawia, 
że idealnie nadaje się do oglądania telewizji, 
wyświetlenia aplikacji o bogatej grafice oraz 
korzystania ze stron internetowych. 

Jak wybieraliśmy

Kilka gniazd HDMI
Dzięki kilku złączom HDMI 
do monitora podłączymy 

jednocześnie kino domowe, 
konsolę do gier, komputer, 

a nawet smartfona lub tablet.

Dekoder MPEG4
Dzięki niemu oglądać 
będziemy mogli m.in. 

publiczną telewizję w Polsce 
(również kanały HD).

Porty USB
W najnowszych monitorach 

z tunerem TV obecność 
portów USB oznacza zazwyczaj 

możliwość odtwarzania 
multimediów wprost z pamięci 

przenośnej.

Monitor z tunerem TV

1

2

3

Trudne pojęcia
• DVB-T: Tuner pozwalający 
oglądać kanały cyfrowej 
telewizji naziemnej (niekiedy 
również telewizji analogowej) 
wprost na monitorze.

LG 23MA53

Przekątna ekranu: 23”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMIx2, D-SUB , Composite, 
Component, SCART (EURO), antenowe
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście słuchawkowe
Inne cechy: USB Quick View, PiP, USB, 
tuner DVB-T / DVB-C (MPEG4)

cena: od 849 zł

Propozycja dla osób poszukujących niedużego 
telewizora gotowego na odbiór naziemnej 
telewizji cyfrowej. Ekran IPS zapewnia 
doskonałe odwzorowanie kolorów oraz 
szerokie kąty patrzenia, dzięki czemu wszyscy 
zgromadzeni przed ekranem mają zapewniony 
komfort oglądania. Łącząc funkcję telewizora 
i monitora znajdzie zastosowanie również 
w pokoju dziecka lub kuchni.

Samsunga T27B750EW

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2 (MHL), D-SUB , Composite, 
Component, SCART (EURO), antenowe
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Slot CI, AllShare Play, Smart Hub, WiDi, PIP, 
WLAN, możliwość nagrywania DTV, USB, LAN, głośniki stereo

cena: od 1879 zł

Nowoczesny monitor wyposażony w tuner 
TV umożliwiający nagrywanie obrazu na 
zewnętrzny nośnik danych. Posiada wiele 
funkcji związanych z bezprzewodowym 
przesyłaniem multimediów.

MPEG4
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POLECANE
akcesoria:LG 27TM92

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2 (MHL), Composite, 
Component, antenowe
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Smart TV, Smart Share, pilot Magic 
Remote, USB Quick View, technologia Cinema 3D, 
Cinema Screen Sesign, okulary polaryzacyjne, PiP, 
USB, tuner DVB-T / DVB-C (MPEG4)

cena: od 2000 zł

LG 27TM92 to centrum domowej rozrywki, 
które elastycznie dostosuje się do Twoich 
potrzeb. TV, Internet, bezprzewodowy 
monitor, Smart TV, VOD, 3D i wiele więcej 
znajdziesz w naszym uniwersalnym 
Osobistym Smart TV.

LG 27MA73

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI x 2 (MHL), D-SUB, Composite, 
Component, antenowe
Złącza audio: wejście audio PC, 
wyjście słuchawkowe
Inne cechy: wbudowany odtwarzacz 
multimedialny USB Quick View, Cinema Screen 
PiP, głośniki stereo, tuner DVB-T / DVB-C (MPEG4)

cena: od 1399 zł

Gustownie zaprojektowany Osobisty TV 
o przekątnej 27” gotowy na odbiór naziemnej 
telewizji cyfrowej. W 27MA73 zastosowano 
słynną koncepcję wzorniczą CINEMA SCREEN, 
której głównym elementem jest ramka tak 
wąska, iż praktycznie niewidoczna. Ekran IPS 
zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów 
oraz szerokie kąty patrzenia.

Philips 231TE4LB

Przekątna ekranu: 23”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: LCD
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: D-Sub, HDMI, SCART (EURO), 
Component, antenowe
Złącza audio: wejście audio PC, wyjście 
słuchawkowe, SPDIF
Inne cechy: slot CI, USB, SmartPicture, 
Incredible Surround

cena: od 769 zł

Monitor multimedialny wyposażony 
w tuner telewizyjny, wejście HDMI 
i wysokiej klasy głośniki.

Uchwyt do monitora
Hama NEXT 200x100
Solidny, bezpieczny uchwyt do 
monitora z otworami montażowymi 
VESA 200x100 mm.

cena: 160 zł

Słuchawki dokanałowe
Creative Aurvana In-Ear 3
Wysokiej jakości słuchawki 
dokanałowe z przetwornikami typu 
Dual Balanced Armature.

cena: 397 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory

Pendrive USB 3.0
SanDisk Cruzer Extreme 32 GB
Bardzo pojemny i szybki pendrive 
którego podłaczyć mozna do monitora 
i odtwarzać z niego filmy, muzykę 
i zdjęcia.

cena: 190 zł
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W dziale

Monitor 
profesjonalny
Gdy dysponujemy 
odpowiednimi narzędziami 
wykonywanie pracy jest 
znacznie łatwiejsze.

Precyzja odwzorowania 
koloru, równomierność 
podświetlenia i ergonomia 

- te cechy mogą mieć znaczenie 
w monitorze profesjonalnym. 
Prawda jest jednak taka, że 
każdy profesjonalista oczekiwał 
będzie czegoś innego. Do tej 
kategorii zaliczyć możemy np. 
wyświetlacze dla grafików, 
dotykowe, medyczne, 
przemysłowe, potężne panele 

reklamowe i wiele innych. 
Liczy się przede 

wszystkim jakość 
i stabilność działania 
oraz funkcjonalność. 

Koszt zakupu, 
energooszczędność 

i funkcje multimedialne 
spadają w tym przypadku na 
dalszy plan. »

Najwyższej jakości 
panele potrafiące 

zaspokoić potrzeby 
najbardziej 

wymagających 
profesjonalistów.

MONITOR 
PROFESJONALNY

SAMSUNG
S27B970D
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Głębia koloru
Duża głębia barw to podstawa w pracy 

grafika. Monitory z najwyższej półki 

wyposażone np. w ekrany P-IPS potrafią 

wyświetlić obraz o 10-bitowej informacji 

o każdym z kolorów składowych RGB. 

Razem daje to 30-bitowy kolor, czyli 

ponad miliard różnych odcieni. Bardzo 

istotny jest też procent odwzorowania 

przestrzeni Adobe RGB, która wciąż 

pozostaje standardem w wielu typach 

prac graficznych. Najlepsze monitory 

potrafią pokryć ok. 97-98% tej 

przestrzeni. Szeroki gamut oznacza 

również, że monitor będzie w stanie 

wyświetlić prawie w całości przestrzeń 

CMYK wykorzystywaną w procesie 

druku. Z pojęciem przestrzeni koloru 

nierozerwalnie wiążą się również złącza 

sygnału wideo zintegrowane z monitorem. 

W profesjonalnych panelach znaleźć 

można zarówno DVI-D oraz HDMI, ale wiele 

nowych konstrukcji wyposażanych jest już 

w gniazdo DisplayPort, które bez problemu 

radzi sobie z 10-bitowym sygnałem 

i wysoką rozdzielczością. W połączeniu 

z zaawansowanymi tablicami 3D LUT 

oczekiwać możemy kilkudziesięciokrotnie 

wyższej precyzji niż w przypadku sygnału 

8-bitowego.

Jakość i równomierność 
podświetlania
Większość typowych monitorów 

domowych i biurowych ma ekrany 

podświetlane diodami LED. Jest 

to rozwiązanie dość proste, tanie 

i przede wszystkim energooszczędne. 

W monitorach graficznych cechy te nie 

są priorytetowe, dlatego często stosuje 

się tutaj lampy CCFL (tzw. zimne katody). 

Uzyskują one pełną jasność i stabilność 

dopiero po kilku, a nawet kilkudziesięciu 

minutach, ale charakterystyka światła jest 

bardziej optymalna w zastosowaniach 

profesjonalnych. Wahania luminacji 

w dowolnym punkcie ekranu nie powinny 

przekraczać kilku cd/m2 w stosunku 

do punktu centralnego. W dużych 

ekranach uzyskanie takiej charakterystyki 

wspomagane jest niekiedy przez specjalne 

technologie kompensujące jasność.

Rozdzielczość i proporcje
Wśród współczesnych monitorów 

profesjonalnych znaleźć można zarówno 

ekrany o proporcjach 16:9, jak i 16:10, 

a nawet 4:3. Każdy wybiera taką opcję, 

która sprawdza się lepiej w danej pracy. 

Wielu grafików i projektantów preferuje 

16:10 ze względu na nieco wyższą 

przestrzeń roboczą. Rozdzielczość powinna 

być maksymalnie wysoka. W monitorach 

o przekątnej 27-30 cali możemy oczekiwać 

2560x1600 px lub opcjonalnie 2560x1440 

px. W mniejszych panelach wystarcza 

standardowe Full HD.

Ergonomia i jakość
Regulacja wysokości położenia ekranu oraz 

jego pochylenia w przód i w tył to zaledwie  

podstawa. W wielu sytuacjach przydaje 

się również pivot, czyli obrót ekranu 

o 90 stopni do orientacji pionowej oraz 

system prowadnic, uchwytów i otworów 

dla kabli. Zaletą niektórych monitorów jest 

wbudowany kalibrator, którego wysunąć 

można z ramki i przeprowadzić cały proces 

bez konieczności zakupu zewnętrznych 

urządzeń. Aby uniknąć zbędnych 

refleksów świetlnych wybierajmy panele 

z matowym pokryciem ekranu i specjalną 

osłoną, umieszczaną po bokach i na górze 

obudowy. •

Wbudowane kalibratory i czujniki, 
wyspecjalizowane procesory oraz zewnętrzne 
osłony ekranu - takie i inne cuda znaleźć 
możemy w monitorach profesjonalnych.

Tyle, a nawet więcej potrafią 
wyświetlić referencyjne monitory 
przeznaczone do prac graficznych.

Miliard

kolorów

Jak wybrać
monitor profesjonalny?
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Co polecamy

Eizo FlexScan SX2462W

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1200 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: CCFL
Złącza wideo: DVI-I x 2, DisplayPort
Złącza audio: wejście audio PC, słuchawkowe
Inne cechy: Technologia DUE, regulacja 
wysokości ekranu, pivot, LUT 12bit, 
przetwarzanie informacji o kolorach 16-bit, 
możliwość kalibracji sprzętowej z użyciem 
czujnika EasyPIX

cena: od 3499 zł

Monitor szerokogamutowy do pracy 
z kolorem – dzięki matrycy IPS 
z technologią wyrównywania kolorów 
i jasności DUE, odwzorowaniu prawie całej 
skali AdobeRGB (98%) świetnie nadaje się 
do prac związanych z zaawansowaną edycją 
fotografii i grafiką.  

Jak wybieraliśmy

10-bitowy kolor
W najbardziej wymagających 
zastosowaniach niezbędny 
jest 10-bitowy kolor oraz 

maksymalny procent pokrycia 
przestrzeni Adobe RGB.

Równomierność 
podświetlania

Rozbieżności poziomu 
luminacji w stosunku do 
punktu centralnego nie 

powinny wynosić więcej niż 
kilka cd/m2.

Złącze DisplayPort
W połączeniu z odpowiednią 

kartą graficzną gwarantuje 
uzyskanie dużej głębi kolorów 
oraz wysokiej rozdzielczości.

Monitor profesjonalny

1

2

3

Trudne pojęcia
• Pivot: Możliwość fizycznego 
obrotu obudowy ekranu 
o 900 z orientacji poziomej 
do pionowej. Przydatna 
w czasie pracy z dokumentami 
tekstowymi oraz stronami WWW.

iiyama XB2776QS

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 2560x1440 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms (black-to-black)
Typ matrycy: AH-IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort
Złącza audio: wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Pivot, ACR, zgodność ze standardem 
VESA, OverDrive, głośniki stereo

cena: od 2599 zł

Bezkompromisowe rozwiązanie – 
iiyama XB2776QS to 27” monitor LED 
z rozdzielczością WQHD 2560 x 1440 
i matrycą AH-IPS.

LG 27EA83

Przekątna ekranu: 27”
Rozdzielczość ekranu: 2560x1440 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI, DVI, DisplayPort
Złącza audio: wyjście słuchawkowe
Inne cechy: Kalibrowany fabrycznie, funkcja 
Autokalibracji, 4Screen-split, Dual Link-up, PiP – funkcja 
obraz w obrazie, porty USB, regulacja położenia ekranu 
w pionie, 10 bitowa głębia kolorów

cena: od 2699 zł

W przeciwieństwie do zwykłych monitorów, 
które charakteryzują się niepełnym 
odzwierciedleniem odcieni kolorów 
niebieskiego i zielonego, monitory LG 
ColorPrime są w stanie wyświetlić 99% 
przestrzeni Adobe RGB i 99%< sRGB.

10
bitów
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POLECANE
akcesoria:

iiyama XB2485WSU 

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1200 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms (black-to-black)
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: VGA, DVI-D, DisplayPort
Złącza audio: wyjście słuchawkowe
Inne cechy: USB x 4, głośniki stereo, pivot, 
zgodność ze standardem VESA

cena: od 1249 zł

Matryca IPS oraz pivot gwarantują wygodną 
pracę biurową oraz przeglądanie stron 
internetowych.

NEC MultiSync P232W

Przekątna ekranu: 23”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 px
Czas reakcji matrycy: 5 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI, Display Port, DVI, D-sub 
Inne cechy: Pivot, regulacja wysokości ekranu, 
regulacja nachylenia ekranu, regulacja 
obrotu ekranu, złącza USB, czujnik natężenia 
oświetlenia otoczenia

cena: od 2099 zł

23” profesjonalny monitor z panelem 
AH-IPS i podświetleniem LED. Doskonałe 
odwzorowanie kolorów zapewniają 
14 bitowa tablica LUT oraz układ DUC 
wyrównujący jednorodność barwy oraz 
podświetlenia na całej powierzchni panelu.

Asus PB248Q

Przekątna ekranu: 24”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1200 px
Czas reakcji matrycy: 6 ms
Typ matrycy: IPS
Typ podświetlania: LED
Złącza wideo: HDMI , D-Sub, DisplayPort, DVI-D
Złącza audio: wejście audio PC, słuchawkowe
Inne cechy: USB, pivot, regulacja wysokości 
ekranu, obrotowa podstawa monitora, VESA 
100x100 mm, tech. Splendid Video, ustawienia 
koloru skóry, wybór temperatury kolorów

cena: od 1500 zł

Funkcja QuickFit Virtual Scale umożliwia 
wyświetlenie dokumentów i zdjęć w rzeczywistej 
wielkości oraz nakładanie na obraz wirtualnej 
siatki. Regulacja nachylenia, wysokości i obrotu, 
zapewnia komfortowe ustawienie podczas pracy.

Karta graficzna
EVGA GTX 660 2GB SC
Karta z 2GB szybkiej pamięci 
GDDR5 i fabrycznie podkręconymi 
parametrami. Umożliwia pracę na 
3 monitorach jednocześnie.

cena: 989 zł

Kalibrator
EIZO EasyPIX

Kalibrator
X-Rite i1Display Pro

Oprogramowanie do kalibracji 
i profilowania monitorów wraz 
z sensorem EX1.

cena: 739 zł

Kalibracja ekranów oraz projektorów 
dla profesjonalnych grafików 
i fotografów.

cena: 729 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory
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W dziale

Projektor 
multimedialny do 
kina domowego
Projektory do tworzenia 
kina domowego lub 
centrum multimedialnego

Projektor multimedialny 
do kina domowego lub 
centrum multimedialnego 

musi spełniać kilka podstawowych 
funkcji. Zazwyczaj wyposażony 
jest w wiele wejść do 

przyłączania źródeł 
obrazu, ma opcje 

pozwalające 
regulować obraz 
w zależności od 
wyświetlanego 

materiału (filmy, 
gry, sport, koncert), 

a także ciche chłodzenie, które 
nie będzie przeszkadzało 
w seansie. Często także miewają 
wbudowane odtwarzacze 
multimedialne (oraz gniazda USB) 
i głośniki. »

Projektory multimedialne przeznaczone 
do tworzenia domowego kina lub 

centrum multimedialnego.

PROJEKTORY
MULTIMEDIALNE
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Rozdzielczość obrazu
Projektor do kina domowego winien mieć 

co najmniej rozdzielczość równą 1280x720 

punktów, czyli 720p, co wystarczy do 

oglądania programów i filmów dostępnych 

z tunerów telewizji satelitarnej lub 

w kablowce, a także na korzystanie z konsol 

do gier. Warto jednak zainwestować 

w sprzęt zdolny do wyświetlania obrazu 

w natywnej rozdzielczości 1920x1080, 

czyli 1080p. Pozwoli to na korzystanie 

z filmów dostępnych z odtwarzaczy Blu-ray, 

komputerów PC, Media Center, a także konsol 

do gier nowej generacji, które wejdą na rynek 

w tym roku. Im wyższa rozdzielczość tym 

lepsze odwzorowanie detali obrazu.

Jakość obrazu
Element odpowiedzialny za generowanie 

obrazu może być wykonany w technologii 

LCD, gdzie światło z lampy przechodzi 

przez matryce LCD lub DLP gdzie światło 

przechodząc przez wirujące koło barwne, 

odbijane jest przez DMD – element 

z tysiącami mikroluster. Każda z technologii 

ma swoje zalety i wady. Przy DLP niektóre 

osoby widzą na łączeniach kontrastowych 

pól efekt tęczy lub migotanie obrazu 

(ruchome mikrolustra). Przy LCD kolory 

bywają nieco słabiej odwzorowane, 

a niektórzy będą dostrzegali przerwy 

pomiędzy punktami obrazu.

Systemy chłodzenia
Głośność pracy systemów chłodzenia lamp 

ma niebagatelne znaczenie w przypadku 

projektorów do kina domowego. Nic 

tak nie irytuje podczas seansu niż hałas 

generowany przez wentylator. Dlatego 

warto zwrócić uwagę na głośność pracy 

tego systemu w trybie standardowym i ECO 

(obniżonej jasności, który oszczędza lampę 

i wydłuża jej żywotność). Ważnym aspektem 

jest także możliwość łatwego czyszczenia 

elementów filtrujących powietrze, którym 

chłodzona jest lampa. Dostęp do tego 

elementu, a także jego demontaż musi być 

łatwy, szczególnie gdy projektor ma być 

montowany na stałe pod sufitem.

Złącza
Złącza pozwalające na podłączanie 

źródeł obrazu są ważne w przypadku, 

gdy użytkownik chce korzystać z wielu 

różnych odtwarzaczy, tunerów, konsol czy 

komputerów. Im więcej tym mniejsze ryzyko, 

że trzeba będzie za każdym razem przełączać 

przewody – szczególnie gdy często zmienia 

się źródła obrazu – po co ciągle przełączać 

przewody, które mogą być poprowadzone 

w suficie, lub w listwach przypodłogowych.

Dodatki
Projektory do kina domowego mogą 

mieć dodatkowe funkcje, które ułatwiają 

ich użytkowanie. Jedną z nich jest Lens 

Shift, czyli możliwość regulacji obrazu 

by projektor ustawiony na biurku, lub 

pod sufitem generował na ekranie obraz 

o prawidłowych proporcjach i geometrii. 

Przydatnym dodatkiem bywa wbudowany 

odtwarzacz multimedialny, który pozwala 

na odtwarzanie bezpośrednio z pamięci 

i dysków USB filmów, zdjęć, a także muzyki. 

Multimedialne projektory miewają także 

wbudowane głośniki, które mogą zostać 

wykorzystane przy odtwarzaniu filmów, 

by zapewnić widzom wrażenia audio bez 

konieczności korzystania z zewnętrznych 

systemów nagłośnieniowych.

Obraz 3D
Najnowsze projektory są w stanie 

wyświetlać obraz trójwymiarowy. Wrażenie 

głębi znacznie poprawia odbiór filmów 

specjalnie przygotowanych do tego typu 

projekcji, a także gier komputerowych. 

Systemy tego typu współpracują zwykle 

z okularami migawkowymi (obrazy 

generowane są raz dla prawego, a raz 

dla lewego oka, dzięki czemu wrażenie 

przestrzenności jest takie jak w kinie. •

Projektor 
multimedialny do kina 
domowego lub centrum 
multimedialnego musi 
być odpowiednio 
dobrany do preferencji 
domowników.

Dzięki wbudowanemu 
odtwarzaczowi multimedialnemu 

nie jest potrzebne dodatkowe 
źródło obrazu.

Odtwarzacz
multimedialny

Jak wybrać
projektor multimedialny?
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Co polecamy

BenQ W1070

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1920x1080 px
Jasność: 2000 lm
Kontrast: 10000 : 1
Odległość od ekranu: 2m dla 79”
Przekątna obrazu: 40” - 235”
Głośność pracy: 33 dB

cena: od 3399 zł

Do kina domowego FullHD z certyfikatem 
ISF. Technologia SmartEco gwarantuje 
energooszczędność i zwiększenie żywotności 
lampy do 6000 godzin (2xHDMI, Lens shift(H) 
i wbudowane głośniki 10W.)

Jak wybieraliśmy

Rozdzielczość obrazu
Rozdzielczość powinna 

pozwalać na wyświetlenie 1:1 
filmów 1080p (1920x1080). 
W niektórych przypadkach 

wystarczy 720p (1280x720).

Jakość obrazu
Obraz powinien 

charakteryzować się dobrym 
nasyceniem kolorów 

i brakiem migotania. Sprawdzi 
się technologia LCD, choć 

i DLP dobrze sobie poradzi.

Złącza
Mnogość złączy pozwala na 
podłączanie różnych źródeł 
obrazu. Preferowane są co 
najmniej 2 złącza HDMI.

Projektory multimedialne

1

2

3

Trudne pojęcia
• Jasność: Parametr określający 
maksymalną jakość obrazu. 
Im wyższa jasność tym 
pomieszczenie może być mniej 
zaciemnione. Przy niskiej 
jasności obraz będzie miał 
dobrą jakość tylko w pełni 
zaciemnionej sali projekcyjnej.

Vivitek H1086-3D

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1920x1080 px
Jasność: 2500 lm
Kontrast: 5000 :1
Odległość od ekranu: 1 - 10 m
Przekątna obrazu: 25” - 300”
Głośność pracy: 30 dB

cena: od 4236 zł

Do kina domowego (rozdzielczość Full HD) 
z możliwością konwersji dowolnego obrazu 
2D na 3D. Tryb kalibracji ISF daje możliwość 
korekcji parametrów obrazu np. barw filmy 
do zalecanych przez reżysera.

BenQ W710ST

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1280x720 px
Jasność: 2500 lm
Kontrast: 10000 : 1
Odległość od ekranu: 1 m dla 63”
Przekątna obrazu: 35” - 300”
Głośność pracy: 31 dB

cena: od 2500 zł

Pierwszy na świecie krótkoogniskowy (Short-
Throw) projektor HD do kina domowego. 
Znakomicie sprawdzi się w połączeniu 
z konsolą do gier i do wyświetlania filmów 
z odległości 1 m od ekranu (63”).
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POLECANE
akcesoria:

Sony VPL-HW50ES

Technologia: 3LCD
Rozdzielczość obrazu: 1920x1080 px
Jasność: 1700 lm
Kontrast: 100000 : 1
Przekątna obrazu: 40” - 300”

cena: od 13999 zł

Sony VPL-HW50ES najwyższej klasy projektor 
do kina domowego w swoim segmencie. 
Liczne funkcje poprawiające jakość obrazu. 
Konwersja materiałów 2D na 3D. W zestawie 
2 pary okularów TDG-PJ1.

NEC V300W

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1280x800 px
Jasność: 3000 lm
Kontrast: 2000 : 1
Odległość od ekranu: 1,2 - 12 m
Przekątna obrazu: 30” - 300”
Głośność pracy: 31 dB

cena: od 2249 zł

Podstawowy projektor multimedialny 
DLP NEC wyposażony w możliwość 
wyświetlania obrazu 3D. Charakteryzuje 
się wyjątkowo wysoką jasnością 3000 
Ansi Lumenów i czasem pracy na jednej 
lampie nawet 5000h.

Vivitek Qumi Q5

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1280x800 px
Jasność: 500 lm
Kontrast: 10000 : 1
Odległość od ekranu: 1 - 3,09 m
Przekątna obrazu: 30” - 90”
Głośność pracy: 36 dB

cena: od 2789 zł

Wszechstronny i niezwykle lekki projektor 
LED mieszczący się w dłoni. Bateria i moduł 
bezprzewodowy jako dodatkowe akcesoria. 
Pierwszy całkowicie bezprzewodowy 
projektor na świecie!

Dysk przenośny USB 3.0
WD My Passport 
Enterprise 500 GB
Umożliwia odtwarzanie ogromnej 
kolekcji multimediów wprost 
na monitorze z wbdudowanym 
odtwarzaczem i portem USB.

cena: 400 zł

Dekoder STB 
Korr HD-158

Ekran do projektora
Avers Focus II 18 MWE

Tuner telewizji cyfrowej DVB-T H.264 
z funkcją nagrywania programów 
HD oraz odtwarzania multimediów 
z pamięci USB.

cena: 130 zł

Zapewnia odpowiednią jakość obrazu 
i wysoki poziom kontrastu. Rozmiar 
180x180 cm. Silnik elektryczny.

cena: 725 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory



          30  Jak wybrać monitor i projektor     

W dziale

Projektory biurowe 
dla firm i szkół
Projektory do biur, sal 
konferencyjnych i dla szkół.

Projektor biurowy ma 
zapewnić pomoc 
dydaktyczną przy 

szkoleniach i prezentacjach. 
Głównie muszą się one cechować 
wysoką jasnością obrazu 
i uniwersalnością w przypadku 

montażu czy ustawienia 
w pomieszczeniach. 

Nieodzowne są systemy 
wspomagające 
prezentację materiałów 
multimedialnych – 

odtwarzacze plików 
PDF, obrazków czy filmów 

z pamięci podłączanych do 
portu USB. Wbudowane głośniki 
pozwalają na odtwarzanie 
dźwięku bez konieczności 
stosowania dodatkowych kolumn 
i wzmacniaczy. Przydają się też 
piloty o dużym zasięgu. »

Projektory biurowe 
przeznaczone są 

zazwyczaj do pracy 
w salach konferencyjnych, 
szkołach i do prowadzenia 

prezentacji.

PROJEKTORY
BIUROWE
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Jasność obrazu
Projektor do sal lekcyjnych 

i konferencyjnych muszą mieć jasność na 

tyle dużą, by można było oglądać obraz, 

nawet gdy pomieszczenia nie są całkowicie 

zaciemnione, a często nawet zupełnie 

normalnie oświetlone. Im wyższa jasność 

tym lepiej odwzorowany jest obraz, detale są 

lepiej widoczne i oczy nie męczą się zbytnio. 

Zalecana jasność tego typu projektorów 

powinna zaczynać się od 2500 lumenów, 

a im wyższa wartość tym jaśniejszy obraz.

Rozdzielczość obrazu
Rozdzielczość obrazu w przypadku urządzeń 

biznesowych nie jest aż tak ważnym 

aspektem, gdyż zazwyczaj materiały 

wyświetlane są na nich z odtwarzaczy DVD, 

przenośnych komputerów czy z podłączanych 

pamięci zewnętrznych. Zazwyczaj tego typu 

urządzenia mają rozdzielczość 1024x768, 

1280x720 lub wartości zbliżone do 

wymienionych wcześniej.

Technologia 
wyświetlania obrazu
Najczęściej stosowanymi systemami 

generowania obrazu w projektorach 

biznesowych jest DLP,  gdzie światło 

przechodząc przez wirujące koło barwne, 

odbijane jest przez DMD – element 

z tysiącami mikroluster. Jeśli jednak 

użytkownikom będzie przeszkadzał efekt 

tęczy, można rozważyć zakup projektora 

wykorzystującego technologię LCD.

Obiektywy
Ważnym czynnikiem przy wyborze 

projektora jest wielkość pomieszczenia, 

gdzie stosowany będzie projektor. 

Jeśli sala jest duża, a projektor ma być 

znacznie oddalony od ekranu to nie warto 

inwestować w projektor z szerokokątną 

optyką, bo wtedy nie da się rzutować 

prawidłowego obrazu. Szerokokątny 

obiektyw za to doskonale sprawdzi się 

w przypadku gdy będzie wykorzystywany 

w małym pomieszczeniu lub będzie 

umieszczony blisko ekranu. W tego typu 

przypadkach ważna jest także możliwość 

ustawiania zniekształceń trapezowych 

obrazu lub Lens Shift – Wtedy projektor nie 

musi stać dokładnie naprzeciwko ekranu, 

tylko w jednym z rogów, a po korekcie 

obraz nadal będzie idealnie prostokątny.

Złącza
Złącza pozwalają na podłączanie różnych 

źródeł obrazu. Jeśli użytkownicy będą 

podpinali do projektora notebooki, 

odtwarzacze DVD, komputery czy inne 

urządzenia, wtedy warto pomyśleć o tym, 

by były dostępne różnorakie złącza. Przyda 

się także port USB, gdyż wtedy wystarczy 

podłączyć pendrive lub zewnętrzny dysk, by 

z niego bezpośrednio wyświetlać filmy, czy 

pliki z danymi. Warto zakupić urządzenie, 

które prócz nowoczesnego złącza cyfrowego 

HDMI będzie miało analogowy port D-Sub, 

który jest spotykany w wielu notebookach.

Lampa
Gdy projektor będzie wykorzystywany 

przez wiele godzin, warto zainwestować 

w sprzęt, którego lampa będzie w stanie 

pracować przez wiele godzin, zanim trzeba 

ją będzie wymienić. Można też rozważyć 

kupno projektora, w którym lampa nie jest 

zbyt drogim elementem i w taki sposób 

zmniejszyć koszty eksploatacyjne. Lampa 

powinna charakteryzować się żywotnością co 

najmniej 3000 godzin w trybie normalnym.

Dodatki
Ważnym dodatkiem jest pilot o sporym 

zasięgu i funkcji myszki – osoba 

prezentująca może swobodnie 

poruszać się po sali, przełączając 

slajdy lub obsługując komputer 

z dowolnego miejsca. Przydaje się także 

wbudowany laserowy wskaźnik, ale nie 

jest nieodzowny. Przydaje się także 

wbudowany odtwarzacz multimedialny 

radzący sobie co najmniej z plikami 

prezentacyjnymi, obrazkami i filmami, 

a także wbudowany system dźwiękowy 

z co najmniej jednym głośnikiem – dzięki 

temu nie będzie konieczne podłączanie 

dodatkowych urządzeń, poza zewnętrzną 

pamięcią USB. •

Projektor biurowy musi spełniać wymogi stawiane 
przez firmy i szkoły – jasność obrazu, długą 
gwarancję pracy urządzenia i jego podzespołów 
oraz uniwersalność.

Wbudowane głośniki i port USB. 
Dzięki wbudowanym głośnikom 
i portowi USB można odtwarzać 
muzykę i pliki prezentacyjne bez 

podłączania komputera.

Głośniki

Jak wybrać 
projektor biurowy?
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Co polecamy

ASK Proxima C2317W

Technologia: 3LCD
Rozdzielczość obrazu: 1280x800 px
Jasność: 3100 lm
Kontrast: 2500 : 1
Odległość od ekranu: 0,8 - 10,8 m
Przekątna obrazu: 30” - 300”
Głośność pracy: 33 dB

cena: od 2913 zł

Znakomita jakość obrazu i funkcje przydatne 
przy prezentacjach np. funkcja blank 
(chwilowe wyłączenie obrazu). Liczne złącza 
(w tym HDMI) i głośniki stereo 2 x 3W.

Jak wybieraliśmy

Jasność obrazu
Im jaśniejsza lampa tym 
lepszy obraz przy nie do 

końca zaciemnionych 
pomieszczeniach. 

Obiektywy
Przy małych pomieszczeniach 

sprawdzą się obiektywy 
szerokokątne, w innych 

przypadkach lepiej 
wybrać obiektyw z dłuższą 

ogniskową.

Żywotność lampy
Im dłuższa żywotność 

lampy tym niższe koszty 
eksploatacyjne.

Projektory biurowe dla firm i szkół

1

2

3

Trudne pojęcia
• Kontrast: Parametr określający 
różnicę pomiędzy jasnością 
czerni i bieli. Im wyższy parametr 
tym dokładniej będą widoczne 
ciemne detale w ciemnych 
scenach i jasne w jasnych. Przy 
niższych parametrach detale 
mogą zanikać.

NEC M271X

Technologia: LCD
Rozdzielczość obrazu: 1024x768 px
Jasność: 2700 lm
Kontrast: 3000 : 1
Odległość od ekranu: 0,6 - 13,8 m
Przekątna obrazu: 25” - 300”
Głośność pracy: 26 dB

cena: od 2249 zł

M271X wyposażony został w lampę 
o jasności 2700 Ansi Lumenów 
i żywotności nawet 10 000 h. 
Opcjonalny moduł WiFi pozwala na 
bezprzewodową transmisję obrazu. 
Projektor doskonale nadaje się do 
niewielkich sal konferencyjnych.

ASK Proxima C2455

Technologia: 3LCD
Rozdzielczość obrazu: 1024x768 px
Jasność: 4000 lm
Kontrast: 2500 : 1
Odległość od ekranu: 0,8 - 10,8 m
Przekątna obrazu: 30” - 300”
Głośność pracy: 33 dB

cena: od 3495 zł

Znakomity obraz widoczny nawet 
w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. 
Liczne możliwości zabezpieczenia oraz 
automatyczna korekcja Keystone, głośnik 3W.
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POLECANE
akcesoria:

BenQ MX618ST

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1024x768 px
Jasność: 2800 lm
Kontrast: 13000 : 1
Odległość od ekranu: 1 m dla 54,5”
Przekątna obrazu: 38” - 300”
Głośność pracy: 33 dB

cena: od 2539 zł

BenQ MX618ST z odległości 1 m od ekranu 
gwarantuje obraz o przekątnej 55cali 
(krótkoogniskowy). SmartEco - optymalizacja 
zużycia energii i wydłużenie żywotności 
lampy do 6.000 h (dostosowanie jasności 
lampy do wyświetlanego obrazu).

Sony VPL-EW245 

Technologia: 3LCD
Rozdzielczość obrazu: 1280x800 px
Jasność: 3100 lm
Kontrast: 2300 : 1
Przekątna obrazu: 30” - 300”

cena: od 2831 zł

Projektor z zestawem funkcji 
sprzyjających ekologicznej eksploatacji. 
Znakomity stosunek parametrów do ceny 
z bogatym zestawem wejść i głośnikiem 
o dużej mocy (16W).

Vivitek D950HD

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1920x1080 px
Jasność: 3000 lm
Kontrast: 3000 : 1
Odległość od ekranu: 1 - 10 m
Przekątna obrazu: 23,5” - 282,3”
Głośność pracy: 35 dB

cena: od 4449 zł

Bezfiltrowa konstrukcja urządzenia oraz 
wykorzystanie technologii DLP pozwala na pracę 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Kontroler prezentacji
Logitech Presenter R400
Wygodny, bezprzewodowy kontroler 
prezentacji ze wskaźnikiem 
laserowym. 

cena: 200 zł

Ekran do projektora 
AVTek Video Electric 240 BT

Menadżer prezentacji
Awind WGA-210

Elektrycznie rozwijamy ekran 
ze sterowaniem ściennym 
i bezprzewodowym. Możliwy montaż 
pod sufitem. Powierzchnia 240x180 cm.

cena: 1039 zł

Umożliwia przewodową lub 
bezprzewodową transmisję obrazu 
i dźwięku. Pełni też funkcję hotspotu.

cena: 679 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory
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W dziale

Projektory
mobilne dla
podróżujących
Projektory do pracy 
w terenie lub osób 
podróżujących.

P rojektor mobilny musi 
charakteryzować się 
kilkoma ważnymi cechami. 

Przede wszystkim jego rozmiary 
powinny sprawiać, że wygodnie 

da się go zapakować do 
torby czy plecaka obok 

laptopa smartfona 
i GPS-a. Powinien 
mieć możliwość 
pracy z zasilaniem 

akumulatorowym, choć 
może też mieć zasilacz 

sieciowy. Dodatkowym atutem 
będzie wbudowany głośnik 
i odtwarzacz multimedialny wraz 
z portem USB, do którego da się 
podłączyć pendrive lub dysk 
przenośny. Przydatnym dodatkiem 
bywa moduł akumulatorowy. »

Projektory przenośne 
świetnie sprawdzają się 
w przypadku, gdy ktoś 
chce zabierać sprzęt ze 
sobą wraz z laptopem.

PROJEKTORY
MOBILNE

Philips
PicoPix 2480
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Rozmiary i waga
W przypadku przenośnych urządzeń 

zarówno rozmiary, jak i waga mają 

niebagatelne znaczenie. Zazwyczaj tego typu 

urządzenia wykorzystywane są przez osoby, 

które muszą wyświetlać obraz w różnych 

sytuacjach, prowadzić szkolenia w terenie, 

lub niespodziewanych miejscach, zazwyczaj 

nieprzystosowanych do użytkowania 

standardowych projektorów. Muszą mieścić 

się w torbie na laptopa, w plecaku lub 

aktówce. Waga nie powinna przekraczać 

1,5-2 kg, gdyż w tandemie z laptopem, może 

powodować bóle ramienia lub kręgosłupa.

Rozdzielczość obrazu
Zazwyczaj tego typu urządzenie mają 

rozdzielczość zbliżoną do 720p – są to 

1280x720, 1280x800, a bywa, że jest 

to 854x480. Każda z nich wystarcza do 

wyświetlenia prezentacji, filmu, czy ekranu 

systemu komputera. Oczywiście im wyższa 

rozdzielczość, tym zazwyczaj wyższa cena 

i zwiększone gabaryty projektora.

Jasność
W małych urządzeniach nie ma miejsca 

na zamontowanie dużej, energochłonnej 

lampy, dlatego też często stosowane są 

diody o wysokiej jasności lub najnowsza 

nowinka technologiczna – diody laserowe, 

które zapewniają wysoką jasność, lecz mają 

też swoje wady – cena urządzenia znacząco 

rośnie i trudniej opanować jakość kolorów. 

Niska jasność sprawia, że aby skutecznie 

wykorzystać takie projektory, trzeba albo 

całkowicie zaciemnić pomieszczenie, gdzie 

ma on być użytkowany, albo maksymalnie 

zbliżyć go do ekranu.

Złącza
Złącza pozwalają na podłączanie różnych 

źródeł obrazu, z których chce korzystać 

użytkownik. Im więcej rożnych możliwości 

tym bardziej uniwersalne urządzenie. 

Zazwyczaj powinny to być HDMI, RCA 

(cinch), D-SUB (VGA) i USB.  Pierwsze 

pozwala na podłączenie najnowszych 

notebooków, komputerów i odtwarzaczy. 

Drugie starszych urządzeń video. Kolejne 

starszych notebooków i komputerów. USB 

pozwala wpiąć pendrive lub zewnętrzny 

dysk z danymi i bezpośrednio z niego 

odtwarzać pliki z grafiką, prezentacjami, 

tekstem czy filmy.

Praca na zasilaniu 
z akumulatora
W przypadku najmniejszych urządzeń 

możliwa jest praca na zasilaniu 

bateryjnym lub akumulatorowym. 

Urządzenia mają możliwość korzystania 

ze specjalnych modułów, które 

wypełniane są popularnymi bateriami 

R20 lub dołączanych akumulatorów, które 

zapewniają do 3 godzin ciągłej pracy. 

Jest to przydatne w przypadkach, gdy nie 

można skorzystać z zasilania sieciowego 

np. w trakcie imprezy plenerowej 

czy konieczności zaprezentowania 

wizualizacji projektu nowego budynku na 

nie uzbrojonym jeszcze placu budowy.

Dodatki
Ważnym dodatkiem bywa wbudowany 

odtwarzacz multimedialny, który może 

odtwarzać pliki z prezentacjami, tekstem, 

filmami, obrazami lub muzyką. Dzięki temu 

użytkownik nie musi zabierać ze sobą 

laptopa czy odtwarzacza multimedialnego, 

a jedynie pamięć typu pendrive lub 

zewnętrzny dysk twardy z danymi.

Przydaje się także wbudowany 

głośnik, gdyż nie zawsze jest możliwość 

podłączenia zewnętrznego wzmacniacza 

z kolumnami. Dzięki głośnikowi można 

cieszyć się muzyką z plików MP3 lub 

odsłuchać ścieżkę dźwiękową z filmu.

Nie można zapomnieć o pilocie, choć przy 

małych urządzeniach zazwyczaj siedzi 

się dość blisko. Najnowsze projektory 

dysponują także stacjami dokującymi dla 

takich urządzeń jak iPody czy iPhone, dzięki 

czemu można z nich odtwarzać filmy tak jak 

w przypadku odtwarzania z pendrive’a. •

Projektor mobilny 
powinien 
charakteryzować 
się takimi cechami 
jak niewielka waga, 
gabaryty i ewentualna 
możliwość pracy 
z akumulatorem.

Wbudowane głośniki i port USB. 
Dzięki wbudowanym głośnikom 
i portowi USB można odtwarzać 
muzykę i pliki prezentacyjne bez 

podłączania komputera.

Głośniki

Jak wybrać
projektor mobilny?
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Co polecamy

Sony VPL-DX125

Technologia: 3LCD
Rozdzielczość obrazu: 1024x768 px
Jasność: 2600 lm
Kontrast: 2500 : 1
Przekątna obrazu: 30” - 300”

cena: od 2198 zł

Znakomita jakość obrazu i niskie koszty 
eksploatacji (lampa o żywotności do 7000h).

Jak wybieraliśmy

Waga i rozmiary
Im niższa waga i mniejsze 

rozmiary tym łatwiej 
przenosić projektor.

Zasilanie
Możliwość pracy na 

zasilaniu akumulatorowym 
uniezależnia użytkownika 

od dostępności sieci 
energetycznej.

Dodatki
Wbudowany odtwarzacz 
multimedialny i głośnik 

pozwalają na odtwarzanie 
filmów i prezentacji bez 

konieczności użycia laptopa.

Projektory mobilne

1

2

3

Trudne pojęcia
• DLP: System generowania obrazu 
wykorzystujący tysiące ruchomych 
mikroluster, na które światło 
jest rzutowane przez wirujące 
koło barwne. W tej technologii 
niektórzy mogą zauważać efekt 
tęczy i migotanie obrazu przy 
kontrastowych detalach. 

Vivitek D519

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1024x768 px
Jasność: 3000 lm
Kontrast: 15000 : 1
Odległość od ekranu: 1 - 10 m
Przekątna obrazu: 40” - 300”
Głośność pracy: 33 dB

cena: od 1876 zł

Bardzo wysokie parametry obrazu połączone z niską 
wagą – 1,9 kg. Ekonomiczny projektor bezfiltrowy 
z lampa o żywotności do 6000 godzin.

Philips PicoPix 2480

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 854x480 px
Jasność: 80 lm
Kontrast: 1000 : 1
Odległość od ekranu: 0,5 - 5 m
Przekątna obrazu: 12” - 120”

cena: od 1379 zł

Niezwykle lekki kieszonkowy projektor 
wyposażony w głośniki i baterię pozwalającą 
na 2 godziny pracy.

+
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4

5

6

POLECANE
akcesoria:

NEC L51W

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1280x800 px
Jasność: 500 lm
Kontrast: 3000 : 1
Odległość od ekranu: 0,52 - 3 m
Przekątna obrazu: 17” - 100”
Głośność pracy: 31 dB

cena: od 1749 zł

Kompaktowy projektor to doskonałe narzędzie 
dla mobilnego przedstawiciela handlowego. 
Umożliwia wyświetlanie obrazu bez użycia 
komputera, w tym również filmów i prezentacji. 
Posiada wyjątkowo długą żywotność lampy LED 
wynoszącą 20 000h.

BenQ GP10

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1280x800 px
Jasność: 550 lm
Kontrast: 10000 : 1
Odległość od ekranu: 1 m dla 40”
Przekątna obrazu: 20” - 240”
Głośność pracy: 36 dB

cena: od 2429 zł

BenQ GP10 to mały projektor LED (1,5 kg) 
o jasności 550 ANSI z Wi-Fi i głośnikami 
– 3W. Wsparcie dla różnych multimedialnych 
urządzeń (telefony i tablety).

Casio XJ-A141

Technologia: DLP
Rozdzielczość obrazu: 1024x768 px
Jasność: 2500 lm
Kontrast: 2000 : 1
Odległość od ekranu: 1,52 m dla 60”
Przekątna obrazu: 15” - 300”
Głośność pracy: 35 dB

cena: od 4589 zł

Kompaktowy projektor charakteryzujący 
się bardzo jasnym obrazem i długą 
żywotnością lampy - do 20000 h. Mieści 
się w torbie z laptopem.

Przewód sygnałowy
Kabel D-sub/VGA 3 m
Ekranowany przewód VGA do 
transmisji sygnału analogowego. 
Wyposażony w filtr ferrytowy.

cena: 25 zł

Przenośny ekran do projektora
ACCO Nobo (przekątna 125 cm)

Wskaźnik laserowy
ACCO Nobo P1 

Przenośny pełnowymiarowy ekran 
projekcyjny, który rozłożysz w mniej 
niż 5 sekund.

cena: od 750 zł

Lekki i poręczny wskaźnik laserowy. 
Przydatny w czasie prezentacji.

cena: 44 zł

Więcej polecanych modeli na www.benchmark.pl/t/monitory-projektory
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Projektor

Projektory Acer!
Jakość w dobrych cenach!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wejdź na projektoryacer.pl

acer X112 wyświetla obraz w rozdzielczości SVGA o rekordowym kontraście 
13.000:1, dzięki czemu wyświetlane filmy i zdjęcia będą się świetnie 
prezentowały. Projektor charakteryzuje się niezwykle cichą pracą w trybie 
ECO – zaledwie 26 dB. Możliwość bezpiecznego wyłączenia bez czekania na 
schłodzenie lampy, likwiduje najczęstszą przyczynę uszkodzenia projektorów. 

acer p1220 posiada szereg różnych złącz, w tym HDMI, co umożliwia podłączenie 
wielu urządzeń. Obraz wyświetlany w rozdzielczości XGA jest niezwykle wyraźny - 
doskonale sprawdzi się podczas prezentacji wykresów i schematów. Technologia 
Acer EcoProjection obniża pobór mocy w trybie gotowości do zaledwie 1W.

Projektor acer H6500 obsługuje rozdzielczość 1080p Full HD, która 
zapewnia wyjątkową klarowność obrazu, bogactwo szczegółów, jasne 
i naturalne barwy i wyjątkowy kontrast. W trybie ExtremeEco lampa 
pracuje do 6000 godzin, co umożliwia obejrzenie około 4500 filmów. 

Projektor acer p1120 jest zgodny ze standardem 3D (DLP 3D ready). Obraz 3D 
wciągnie widzów niezależnie od tego, czy oglądają prezentację biznesową, 
filmy czy nawet gry. Unikatowa technologia poprawiania obrazu Acer 
ColorBoost II+ poszerza paletę wyświetlanych kolorów, przez co barwy są 
bardziej nasycone oraz jaśniejsze. 

Projektor acer H5360 jest zgodny z najnowszymi standardami obrazu 3D 
(DLP 3D ready oraz nVIDIA 3D Vision). H5360 umożliwia wyświetlenie panelu 
sterowania bez potrzeby podłączania komputera. Projektor posiada funkcję 
wyboru koloru ściany aby zapewnić najlepszy obraz w każdej sytuacji. 

Rozdzielczość XGA w najlepszej cenie
H5360

Projektor X112
Ekonomiczne rozwiązanie do biura i domu

Projektor
Rozdzielczość XGA w najlepszej cenie

P1220

Projektor
Najlepsza oferta full HD

H6500

Projektor
Podstawowy projektor ze złączem HDMI

P1120


