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LG W2343T

Dnes se mi dostal do rukou 23" LCD monitor LG W2343T. První věc, která mě zaujala, byla
jeho nízká cena, která se pohybuje okolo 4 500,- Kč s daní. Jedná se tedy o jeden z
nejlevnějších monitorů s touto úhlopříčkou na trhu. To ve mně přece jen vzbuzovalo menší
pochybnosti o kvalitách panelu, a proto jsem se do jeho testování pustil s jistou skepsí. Jak
nakonec monitor dopadl, se dočtete v následující minirecenzi.

Obsah balení
První dojem (až po ceně samozřejmě) u podobné nové věci na nás obvykle udělá vybalování.
Klasická LG krabice, která je zhruba stejné velikosti jako samotný panel, obsahuje kromě
LCD panelu a podstavce pouze VGA a DVI kabel, napájecí kabel a CD s ovladači. Panel je
zabalen do ochranného obalu stejně tak podstavec a jejich lesklé části jsou chráněny přilnavou
fólií. Příslušenství tedy odpovídá skromnější výbavě samotného monitoru, nicméně v této
cenové kategorii je i přítomnost dvou video kabelů příjemným překvapením.

Provedení
Celý monitor je v černém provedení, podstavec a přední rám jsou z lesklého plastu, zadní část
je matná. Jeho rozměry jsou 555 x 418 x 198 mm a hmotnost činí pouze 4.42 kg. Křivky
monitoru jsou elegantní, pro někoho možná poněkud sterilní (až do zapnutí monitoru, viz.
níže). Ve spodní části uprostřed je stříbrné logo LG. Snaha srazit výrobní náklady na
minimum si vybírá daň v podobě ne příliš robustního postavce. Monitor má tendenci se
houpat jako na pružině při každém výraznějším dotyku či otřesu podložky, není to nic
hrozného, např. obavy z ulomení jsem neměl, ale zejména při mačkání ovládacích tlačítek to
nepůsobí nejlepším dojmem. Těch je celkem šest (fun, menu, f-engine, source, auto/set a
power) a jsou umístěna v pravém dolním rohu panelu. Nejvýraznější ze všech je bezesporu
tlačítko power ve tvaru jakési vlnky (v první chvíli mě napadlo „ve tvaru pijavice“ :-D – pozn.
aligu tuhle závorku smaž!), které je poměrně velké a při zapnutém monitoru svítí červeně.
Obavy z nepříjemného rušení, které by mohlo červené podsvícení způsobovat při sledování
monitoru (především při sledování filmů) se naštěstí nepotvrdily. Tlačítko neoslňuje, spíše
svítí jako žhavý uhlík, což je velmi efektní a celý vzhled monitoru to významně oživuje.
Pokud by však někomu červené podsvícení přeci jen vadilo, dá se vypnout v nastavení
obrazovky. V zadní části panelu už najdeme jen vstupy VGA a DVI na pravé straně, v levé
části je pak umístěn konektor pro napájecí kabel.
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Jak to „hraje“?
Jakmile se mi podařilo odpoutat pozornost od červeného tlačítka, nastalo pro mě další
příjemné překvapení. Ano, hraje to velice slušně a to i přes absenci vestavěných reproduktorů.
Chce to nicméně trochu si pohrát s nastavením. K tomu poslouží OSD Menu, které obsahuje
čtyři záložky:
Picture – nastavení kontrastu, jasu a gamma korekce
Color – nastavení všech tří základních barev a přednastavených barevných schémat
Tracking – nastavení ostrosti obrazu, kmitočtu a fáze (k odstranění vodorovného rušení)
Setup – nastavení jazyka menu, jeho umístění na displeji, vyvážení bílé, přepínač podsvícení
tlačítka power a obnovení továrního nastavení monitoru
Co se týká nastavení, monitor má ještě dvě speciální nabídky. První se aktivuje tlačítkem
FUN a nabízí možnost 4:3 in wide pro rychléhé přepínání mezi formáty „širokoúhlý“ a „4:3“
a volbu Photo effect pro aktivaci jednoho ze tří z fotografických efektů (Sepia, Monochrome
a Gaussian blur). Druhá, ještě zajímavější, nabídka se aktivuje tlačítkem f-ENGINE a umožní
aktivovat funkci automackého nastavování obrazu. Rozdíl je poznat již při volbě jednoho
z přednastavených profilů a to díky rozpůlení obrazovky, kdy na pravé straně se zobrazuje
stávající nastavení a v levé části se zobrazuje nové. Samotná funkce spočívá v průběžném
nastavení obrazu v závislosti na zobrazované scéně a rozdíl je opravdu poznat. Obraz je
ostřejší, barvy sytější, vůbec celý dojem z obrazu je lepší.

Shrutí
S monitorem jsem si hrál docela dlouho a vyzkoušel řadu činností běžně prováděných na PC,
sledování filmů, hraní her, editace fotografií, internet, psaní recenze, atp. U žádné ze
zmiňovaných činností jsem nepozoroval nedostatky, naopak jsem byl mile překvapen kvalitou
obrazu. Jediná výtka může jit snad jen k podstavci, nicméně to nepovažuji za velký
nedostatek, neboť monitor vám ze stolu nespadne ani se díky houpání špatně neovládá. Pokud
hledáte kvalitní monitor zejména ke svému počítači, bude pro Vás LG W2343T jistě dobrou
volbou.

+ Nabídka FUN a f-ENGINE
+ Kvalita obrazu
+ Cena

- Podstavec mohl být robustnější

