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LCD monitorji LG
..Monitorji na tekoče kristale so v zadnjih letih izjemno napredovali. Še
več, svoje katodne brate so dobesedno »dotolkli«..

LG Electronics velja za enega največjih
proizvajalcev monitorjev na svetu. Njihov
prodajni program je izredno pester, saj v
njem poleg LCD monitorjev najdemo tudi
plazmatske monitorje, televizorje ter nove
PDP in MDP zaslone.
Tokrat smo pod drobnogled vzeli LG-jevi
novi seriji LCD monitorjev, ki jih poleg
odlične slike odlikuje še nadvse sodoben
dizajn. Osredotočili smo se na najbolje
prodajana 17- in 19-palčna modela.
Prvi model iz nove serije "40", ki se lahko
pohvali z izjemnim dizajnom monitorja,
je model L1740B. Prav na račun zaobljenih linij in odet v črno-srebrno barvno
kombinacijo je ta 17-palčnik takoj pritegnil
naš pogled. Tudi vgrajena elektronika je
na visokem nivoju, saj zmore monitor prikazati sliko v ločljivosti 1.280*1.024 točk.
Ob kontrastnem razmerju 550:1 navduši
še hiter odzivni čas zaslona, ki znaša
vsega 12 ms. Igranje igric in gledanje
filmov na tem zaslonu je pravi užitek, še
posebej ker to lahko počnemo tudi s prijatelji - monitor LG L1740B namreč premore
160-stopinjski zorni kot, nalepka s ceno
pa kaže 71.900 SIT.
Večji brat iz oblikovalske
serije, oziroma Prestige
& Interior Design Series,
kot so jo poimenovali pri
LG-ju, sliši na ime L1940P.
Njegova diagonala je za
dva palca večja (torej 19''),
elektronika pa prilagojena
velikosti zaslona. Ločljivost
1.280*1.024 prikazuje v kristalno čistih barvah, zaslon
je tudi izjemno kontrasten
(razmerje 700:1). Vidni
kot zaslona znaša
spoštljivih 170
stopinj, odziv40
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nost matrike pa je 25 ms. Monitor poleg
klasičnega analognega vhoda premore
tudi digitalni DVI-D vhod za priklop na grafično kartico, denarnico pa bo olajšal za
109.900 SIT.
Že smo pri "paradnih konjih". LG-jeva serija
80 namreč velja za trenutno najtanjšo na
svetu, kar ponazarja tudi kratica forteSlim.
To pomeni, da debelina ohišja monitorja ne
presega 26 milimetrov, poleg tega pa tudi
zložen monitor zavzame kar najmanj prostora. LG-jevi inženirji so sprejeli izziv in v te
monitorje vgradili najzmogljivejšo elektroniko ter kopico dodatnih lastnosti, ki znajo
prepričati najzahtevnejše uporabnike.
17-palčnik z oznako L1780U je tako odet
v resno črno barvno kombinacijo. Po
specifikacijah se kaj dosti ne razlikuje od
modela L1740B, a nekoliko višjo ceno hitro
upraviči z drugimi dobrotami. Med slednjimi
so nas najbolj navdušile funkcije AutoPivot,
ob uporabi katere monitor samodejno
prilagodi sliko 90-stopinjskemu zasuku
- brez uporabe dodatnega programja na
računalniku! Te funkcije bodo najbolj veseli
grafični oblikovalci, saj bodo imeli pred seboj celo A4 stran v svoji osnovni postavitvi.
Še več, funkcija AutoMirror bo sliko prilagodila v ustrezen položaj, tudi če bomo
monitor "obrnili na glavo". Tudi ta monitor
poleg navadnega D-Sub priključka ponuja
še možnost DVI priklopa video signala.
Cena: 88.680 SIT.

V vse opisane LG LCD monitorje je vgrajen
tudi poseben čip, ki sliši na ime FLATRON
f Engine. Njegova naloga je, da sproti
prilagaja prikaz slike na zaslonu vsebini.
Tako bo samodejno poskrbel za drugačne
nastavitve ob pisanju dokumentov, spet
druge pa bo uporabil med igranjem igric
ali ogledom filma. "Umetna inteligenca"
LG monitorjev je nadvse učinkovita, v kar
se lahko prepričate na lastne oči, če si
opisane modele ogledate v enih izmed
Com shop trgovin širom po Sloveniji.
Ob relativno ugodni ceni vseh novincev
pa se konkurentom ne piše dobro. LG je
namreč odločen, da se zavihti na svetovni
prestol po prodaji LCD monitorjev. (P.R.)
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Tako, prišli smo do zadnjega modela
L1980U. Gre za enega najodzivnejših
(12 ms) velikih zaslonov (diagonala 19
palcev). Tudi ta prikazuje sliko v ločljivosti
1.280*1.024 točk, velikega namizja pa se
na svoji delovni mizi ne bi sramovali niti
direktorji. Seveda je monitor "opremljen" z
vsemi že opisanimi dobrotami in dizajnerskimi rešitvami serije 80, trgovci pa zanj
zahtevajo 128 tisočakov.
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