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Cenovno ugodni LCD monitorji PGE
..Na vzhodu so proizvajalci končno dokončali gradnjo več novih
tovarn, namenjenih proizvodnji računalniških zaslonov. Povpraševanje
po sodobnih monitorjih na tekoče kristale je namreč v zadnjih letih
krepko prekašalo ponudbo..
Ko se danes odločamo o nakupu novega
računalniškega monitorja, bržkone ni več
dileme - LCD zaslon naj bo. Prednosti zaslonov na tekoče kristale v primerjavi z njihovimi
brati s katodnimi cevmi so namreč številčne
in dobro argumentirane. Poleg tega, da zasedejo na domači ali pisarniški mizi bistveno
manj prostora, imajo tudi bistveno bolj žive
in čiste barve … Da ne sevajo, pa menda že
vemo. Seveda je pri nakupu eden odločilnih
dejavnikov prav cena zaslona, a tudi ta je pri
večini modelov v tekočem letu močno padla.
Tokrat smo si ogledali tri zanimive LCD monitorje proizvajalca PGE, čigar monitorji se
prodajajo tudi pod blagovnima znamkama
GNR ter Di-fusion.

Začnimo s 17-palčnim modelom PGE
Di-fusion P176. Gre za lično oblikovan
multimedijski monitor, ki premore par
vgrajenih zvočnikov (moč 2x 2W stereo).
Odet v srebrno-črno barvno kombinacijo se
lepo poda k večini sodobnih računalniških
ohišij s podobnima barvnima odtenkoma.
Model P176 zmore prikazati živobarvno
sliko v ločljivosti 1.280*1024 točk ob kontrastnem razmerju 500:1. Tudi odzivni čas
zaslona ni od muh, saj proizvajalec navaja
vsega 16 ms, kar pomeni, da je primeren
za predvajanje filmskih posnetkov in igranje
računalniških iger. Najlepši podatek, ceno,
smo pustili za konec - omenjeni monitor
lahko iz E-misijinih trgovin odnesete že za
manj kot 57 tolarskih tisočakov, seveda ob
gotovinskem plačilu.
Če vam 17-palčna diagonala zaslona ne
zadostuje in potrebujete večje delovne površine, se vsekakor velja ozreti za modelom
PGE Di-fusion P196. Večji brat namreč nudi
19-palčno diagonalo (vidno polje je skorajda
takšno kot pri 21-palčnem cevnem monitorju)
ob enaki ločljivosti. Vgrajena elektronika zagotavlja kontrastnost 700:1, izjemno dobro
pa je tudi vidno polje zaslona, ki znaša 170
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stopinj tako po horizontali kot tudi po vertikali. Tudi model P196 je odet v srebrno in črno
barvo ter premore par zvočnikov. V primeru
gotovinskega nakupa pa bo denarnico olajšal za vsega 83.900 SIT (z DDV).
Najzahtevnejši uporabniki dobro vedo,
da je vsak palec pri velikih diagonalah zaslonov (pa naj gre za LCD ali CRT) še kako
drag. Tudi po zaslugi močnejše vgrajene
elektronike, ki mora biti krepko natančna
pri prikazu visokih ločljivosti. Prav to pa je
odlika 20,1-palčnega zaslona PGE GNR
TS2000. Gre za zaslon, ki se ga ne bi
sramoval niti zahteven grafični oblikovalec. Največja prikazana ločljivost namreč
lahko znaša spoštljivih 1.600*1.200 točk
(UXGA) ob ostri in natančni sliki, monitor
pa omogoča tako analogni kot tudi digitalni priklop (DVI) na grafično kartico.
Velikan dimenzij 46*45*20 cm je odet v
črno barvo, inženirje pa velja pohvaliti za
vgradnjo napajalnika v sam monitor ter
dodano možnost stenske montaže. Za odličen monitor s triletno garancijo prodajalci
zahtevajo dobrih 170 tisoč SIT.
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