
 

 

 

 

 

 

BenQ PhotoVue SW321C je prvým monitorom na svete, ktorý získal 

certifikát TUV Rheinland za výkon zabraňujúci odleskom

Pokročilá technológia zabraňujúca odleskom (A.R.T.) Displej zaručujúci odolnosť proti 

odleskom a odrazom pre profesionálnych fotografov 

Spoločnosť BenQ, medzinárodne uznávaná značka 

digitálnych zariadení pre životný štýl a priekopník v oblasti profesionálnych 

zobrazovacích technológií, dnes oznámila, že jej monitor PhotoVue SW321C získal 

ako prvý monitor na svete certifikát od spoločnosti TUV Rheinland za vynikajúci výkon 

zabraňujúci odleskom a odrazom, ktorý zaručuje profesionálne výsledky pre 

fotografov a strihačov videa. 

„Vďaka použitiu panelu A.R.T., ktorý je v súlade s certifikáciou TUV Rheinland, je BenQ 

SW321C prvým monitorom s displejom, ktorý eliminuje odlesky a odrazy a simuluje 

vizuálne zážitky na obrazovke s textúrou papiera,“ uviedol Conway Lee, prezident 

spoločnosti BenQ Corporation. „Navyše, vďaka exkluzívnemu softvéru Paper Colour 

Sync od spoločnosti BenQ možno dosiahnuť konzistentnosť farieb medzi obrazovkou 

a tlačou.“ 

Technológia A.R.T. vyvinutá popredným výrobcom zobrazovacích panelov, 

spoločnosťou AU Optronics, poskytuje realistický a krištáľovo čistý obraz s 

exkluzívnym povrchom a vlastnosťami, ktoré zabraňujú odleskom, aby sa zaistila 

ochrana očí a pohodlie pri rôznych podmienkach okolitého osvetlenia. Z tohto dôvodu 

udelila spoločnosť TUV Rheinland, popredná svetová autorita v oblasti 
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bezpečnostného testovania a certifikácie, technológii A.R.T. certifikáciu za výkon bez 

odleskov. 

Na základe mnohých prísnych medzinárodných predpisov vrátane úpravy povrchu 

obrazovky a testovania odleskov a odrazov certifikácia TUV Rheinland za výkon bez 

odleskov najväčšmi oceňuje vynikajúci výkon monitora SW321C v oblasti okolitého 

kontrastného pomeru (ACR), ktorý zaručuje profesionálnu kvalitu obrazu a farebný 

kontrast pri jasnom osvetlení a rôznych zdrojoch okolitého svetla. 

Monitor BenQ SW321C, ktorý už roky patrí medzi najobľúbenejšie profesionálne 

monitory pre fotografov a strihačov videa, je vybavený exkluzívnou technológiou 

AQCOLOR na zabezpečenie špičkového farebného výkonu s odborne kalibrovanou 

homogénnosťou obrazovky a konzistenciou farieb, vďaka čomu poskytuje dokonalú 

platformu na presnú úpravu fotografií a spoľahlivú reprodukciu na tlačených 

výstupoch. 

Model SW321C, ktorý predstavuje zdokonalenie dnešných profesionálnych monitorov 

s vysokými nárokmi na farby, využíva panel A.R.T. na vytvorenie efektu podobného 

papieru, ktorý v spojení so softvérom BenQ Paper Colour Sync zaručuje, že fotografie 

vyzerajú na obrazovke prakticky rovnako ako na papieri. 

Spoločnosť BenQ ponúka fotografom a tvorcom videí tie najlepšie kreatívne zážitky s 

farebnou konzistenciou, ktorá simuluje štruktúru papiera na obrazovke, a 

synchronizáciou farieb Paper Colour Sync pre presný tlačený výstup. Spoločnosť 

BenQ použije panel A.R.T. vo všetkých pripravovaných modeloch SW, aby dosiahla 

bezkonkurenčný farebný výkon presahujúci priemyselný štandard. 

 

https://www.benq.eu/sk-sk/monitor/photographer/paper-color-sync.html


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


