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Cena pod 7 ooo Kč, matrice |PS,
poIomatný antirefIex, výrobcem
s|ibovaná regu|ace jasu bez b|ikání,
po|ohovate|ný stojan, roz|išení 1g2o x
12oo pX na24 pa|cích a dobré udávané
časy odezvy. MŮŽeme jen jásat, nebo
jsou zde i nějaké háČky?

atímco před něko|ika |ety
jsme by|í nadšeni z nových
A-MVA LED od BenQ, mezi

neŽ patři| i předek dnes testované-
ho hrdiny (BL2400PT), posIedních
někoIik recenzí monitorů s matricí
VA uŽ na ExtraHardware nedooad|o
moc dobře. IPS z|evni|y a upřímně
řečeno i6bitový |P5 s FRC má pořád
méně siIná negativa neŽ 8bitový
VA. U BenQ GW2460HM jsem se
odváži| v podstatě říct, že VA je
i v ob|asti jen trochu dražších neŽ
úp|ně nej|evnějších monitorů mrtvá
techno|ogie a nynÍmusím BenQ
poděkovat. Že mi da| za pravdu tím
nejIepším způsobem.

D MezivstupychybíHDM|

A/
{Q Hardware speciá|

Ačko|i to pro výrobce prová-
zaného s výrobcem, zjehoŽ |inek
sjíždí nejspíše jen TN a A-MVA (AU
optronics), nemohIo být jedno.
duché, učiniI ten nezbytný krok
a zap|ati| pro svou poslední sérii
tzv. podnikových LCD monitorů BL
V továrně LG Disp|ay |evné pane|y
AH.|PS (nejspíše sRGB variantu
LM24OWF9).

Ještě jedno oh|édnutí do
historie musíme v souvisIosti
s BL241 1 PT udě|at. Desátého |isto-
padu 2011 jste si totiŽ mohli přečíst
recenzi De||u U24,|2M, který přes
všechny svoje nedostatky ov|ádl
všemožné žebříčky' A za skoro
dva roky nikdo nepřiše| s monito.
rem o stejných parametrech (|PS,
1 920 x 1 200 px, po|ohovate|ný
stojan atd'), který by se jen b|ížiI
cenou' Vše stá|o vŽdy nad 8 000 Kč.
Teprve ted'je BenQ už při uvedení
cenově poměrně blízko.

Někdo v BenQ zřejmě zaše|
mezi | idi (nebo otevře| diskuzní
fóra), takŽe kromě |PS BL241 1PT
|áká ještě na da|ší v pos|ední době

často zmiňovanou zá|ežitost _

regu|aci podsvícení bez b|ikajícího
PWM (tedy s frekvencemi typicky
jen kolem 200 Hz).

Pnovedení a Vstupy
BL24.l 1PT hodně připomíná právě
už |etitý BL2400Pl přičemŽ hIavní
změnou je dotykové ov|ádání. To
umožniIo zúžit rámeček koIem
monitoru, což zase napomáhá při
sestavení více monitorů vedIe sebe'

Mezi Vstupy přece jen postrá.
dám HDM| _ ať si BenQ k|idně píše,
že je to podnikový monito1 stejně
ho bude spousta |idí kupovatjako
univerzá| domů.

Po|ohování bych beze zbytku
pochvá|iI nebýt toho, Že monitor
nejde pořádně snížit aŽ pob|íž desky
stolu. Je dokonce výš než Samsung
s24A850DW apod., coŽ sice mně
konkrétně nevadí, aIe z diskuzí
právě kolem zmíněného 5amsungu
Vím, že to někomu vadit bude.

Kabe|áž bohužel neobsahuje
DispIayPort, tištěné materiály
jsou v angIičtině' Předpos|ední
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fotografie pak ukazuje, že monitor
je vybaven polomatnou vrstvou
obrazovky podobně jako PLS od
Samsungu nebo třeba většina 27,,
|PS s rozlišením 2560 x 1440 px
(např. De|| U2713HM).

OSD a ov|ádání
Nejdřív vám to nepůjde a pak na
to přijdete. Dotykové ov|ádání vy-
žaduje, abyste vždy prst z tlačítka
áspoň trochu oddě|a|i a pak zase
přiIoŽiIi. Navk tři voIitelná t|ačítka
jsou chytře předdefinována jen ze
2/3 (kdo by chtě| zvuk raději než
jas?), takŽe budete muset zprvu
pro ergonomii něco udě|at.

Nebýt toho' Že garněje
namísto normá|ní stupnice (1,8 aŽ
třeba 2'4) V osD přiřazena stupnice
1 až 5 a Že nastavení overDrive
(AMA Hi9h/Premium) není zrovna
intuitivní, tak uspořádánío5D a Io-
kaIizaci do mnoha jazyků včetně
češtiny opět snad jen pochvá|ím.

Jak jsem mě| u De||u U24,|2M
štěstí na kus s rovnoměrným
podsvitem, tak jsem mě| třeba
u NECu EA244WMI zřejmě spíše
podprůměr. Vzhledem k tomu, že
tento kuŠ BenQ BL241 1 PT dopad|
někde ve středu' předpok|ádám, že
bude ce|kem dobře reprezentovat
to, co byste tak od pane|ů v těchto
monitorech mohIi čekat.

Barevné podání
Nebýt přece jen trochu st.udeněj.
ší bílé a ce|kově si|nější modré
s|ožky, by|o by barevné nastave.
ní BL241 l PT možné označit za
úžasné. I tak by|o a|e dosaženo
vzh|edem k ceně ve|mi dobrých
výs|edků b|ízkých standardu.

Po přepnutív reŽimu sRGB
jsem naměřiIještě malinko menší
odchy|ky, a|e mys|ím si, že mezi
Standard a sRGB |ze po|ožit
rovnítko a drobné rozdí|y budou
spíš způsobeny tím, žejsem sondu
nepři|oŽi| na přesně stejné místo
na monitoru. Na CD sice BenQ dává
i ov|adač s barevným profi|em, to
je a|e v případě takto nastaveného
monitoru zbyteČné řešit.

ImpIementací urychIení
odezvy i u mě BenQ jednoznačně
zabodova|.Tzv. AMA, cožJe krycí
název BenQ pro overDrive, je ve
výchozím nastavení na hodnotě
High. A výs|edkem je urych|ení
odezvy s minimá|ní přepaly' tedy
něco, co nejspíše nikdo nemá
šanci pozorovat jinak než jako

rychIejší odezvu bez negativních
efektů na obraze. Pro ty, kdo chtějí
odezvu ještě rych|ejší, je tu pozice

AMA Premium. Při této vo|bě už :
se e|ektronika a|e s ničím nepáře
a overshootje brutální. Nakonec
je tu AMA off, což je logicky zcela :
vypnutýoverDrive.TakŽekdyby :
někdo snad náhodou přecejen :

něco špatného na AMA High vidě|, :
dává mu BenQ ituto možnost.

Monitor v noci
Ačkoli opravdu pro regu|acijasu :
nepoužívá PWM a je vybaven zce|a ]
bezh|učnýmzdrojem,neníBenQ :
BL24'l 1 PT pro noční pracanty/hráče/ i
surfaře ideá|ní. Jas nelze snížit pod

83 cdlm, (což pod|e mě v případě ]
W.LED ostrostíodpovídá něco přes
1 00 cdlm'zpodsvitu CCFL, a budete
tedyvedle monitoru raději svÍtit ješ-

tě |ampičkou) a také ne|ze vypnout
bí|ou LED indikujícízapnutí. Není
sice úplně okořeza1ící, a|e mě|jsem
nutkání zajít si pro kus černé pásky
a Vyřešitji stejnějako LED na počíta.
čové skříni neboWi.Fi routeru.

Prosvítání podsvícení u testo.
vaného kusu přítomno je' avšak
naštěstí v takřka zanedbateIné
podobě. lPS g|ow je trochu jiný neŽ
u dříVe testovaných |evných |P5
a to především zespoda (jde oprav.
du do červenoz|atých odstínů).

Lineární teguIace jasu v ce|é
šká|e potěší všechny, kdo se právě
PWM na nízké frekvenci u LCD
s podsvitem LED tolik bojí. BenQ
tedy ne|že a z tohoto pohledu je

BL24'l 1 PT,,fl icker-free".

Verdikt a doporučení
obavy z toho, že by snad BenQ
nezv|ádI monitor dobře nastavit'
a De|l U241 2M tak na pozici |evného
lPs s 1 920 x 1 200 px zůstáva| dále
V oodstatě neohrožen, se naštěstí
nepotvrdiIa. Přepracované oSD
i ovládání oproti tomu, co BenQ
předvádě| v minuIosti, je taky pořád-

ným skokem vpřed, a byt vše není
dokona|é, musím především chvá|it.

Provedení monitoru aŽ na tu
nevypnute|nou bí|ou LED a do|ní
po|ohu stojanu je ve|ice dobré. No
a výrobce ne|ha| ani v té neb|ika-
jící regu|aci poqsvitu. Stejně jako

u NECu EA244WM|, coŽ je mimo-
chodem podobným po|omatným
|PS vybavený a o něco dražší kon-
kurent,jsem dokáza| pozorovat na
některých odstínech (tmavší šedá)
určitý nek|id způsobený nejspíše
tím, že pané|je nativně 6bitový
a jako 8bitový (tedy s 16,7 mi|iony
barevných odstínů) 5e tVáříjen
díky FRC. A|e už proto, že je to dost
těžké pozorovat, tÓ těŽko mohu
pov ažov at za zásadní nevýhod u.

Ačko|i má De|| U2412M pořád
ještě výhodu v USB hubu a nižším
minimá|ním jasu, BenQ BL241 1 PT
za ten neve|ký příp|atek určitě stojí.
Dobré barevné nastavení z továrny
a jistota, že Vám nebude z nízké
frekvence reguIace podsvitu špat-
ně, jsou podle mě dostatečnými
ar9umenty na to, abych proh|ásil
|J2412M konečně za poražený. Já
bych k argumentům pro určitě
přidaI daIeko méně,,špinavý,, poIo-
matný antireflex BL241 1 Pl V tom
a|e může někdo, kdo pracuje třeba
někde hned u okna, rtesouhIasit. l

Ó Nebýt trochu
studenější bí|é
a celkově si|nější
modré s|oŽky,
by|o by barevné
nastavení BLz4trPT
moŽné označit za
ÚŽasné
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