
SPRZĘT | MEGATEST MONITORY DLA GRACZY

TEMPERATURA BARW  O CO CHODZI?

Monitory na ogół mają możliwość 
ustawiania tak zwanej „temperatury 
kolorów” (czasem zwanej też w in-
strukcjach  „temperaturą barw”). 
W większości przypadków dostępne 
są trzy opcje: ciepła, naturalna oraz 
zimna. Czasami zamiast tego poda-
wane są liczby, na przykład 5400, 
6500 i 7400, określające temperaturę 
w kelwinach. 

Co to oznacza? By opisać to rze-
telnie, należałoby odwołać się do 
fizyki i takich pojęć, jak „ciało dosko-
nale czarne” czy „chromatyczność”. 
Postaramy się zrobić to nieco pro-
ściej, choć może niezbyt fachowo 
– więc wszystkich fizyków, astrono-
mów i fotografów prosimy o wyrozu-
miałość. Otóż każde ciało rozgrzane 
do określonej temperatury emituje 

promieniowanie elektromagnetycz-
ne. Jego widmo – czyli w wystarcza-
jącym dla nas przybliżeniu: barwa 
– zmienia się w zależności od tejże 
temperatury. 

Przykładowo: kawałek metalu roz-
grzany do 1000 kelwinów żarzy 
się na ciemnoczerwono, mający 
temperaturę 3000 kelwinów świeci 

takim kolorem jak tradycyjna ża-
rówka 100-watowa. Nasze Słońce 
ma temperaturę 5800 kelwinów, 
ale w zależności od pogody i pory 
dnia z powierzchni Ziemi wydaje się, 
że świeci jak ciało o temperaturze 
od około 5000 do 8000 kelwinów. 
Paradoksalnie, barwy o niskiej 
temperaturze określamy mianem 
„ciepłych” i na odwrót – wyższa tem-

iiyama ProLite E2273HDS2. miejsce

Drugie miejsce w tej kategorii 
również przypadło konstrukcji +rmy 
iiyama. Zasadniczo monitor ten osią-
gami podobny jest do poprzedniego: 
zbliżone zużycie energii, takie same 
dostępne na obudowie gniazda, 
wbudowane głośniki – wszystko to 
sprawia, że podobnie jak zwycięzca 
w tej kategorii, jest to sprzęt uniwer-
salny. Jedną zasadniczą różnicą jest 
użyta tutaj matryca: mniejsza o dwa 
cale, co przekłada się na zmniejszenie 
gabarytów i wagi. Niestety, również 
jakościowo jest trochę gorsza – poka-
zał to w testach redakcyjny kalibrator 
i widać to też „na oko”, tak w przy-
padku kolorów, jak i kątów. Jednak 
w normalnym użytkowaniu wcale 
to nie przeszkadza, a cena niższa 

Cena: 630 zł | Dostarczył: iiyama | www.iiyama.pl

PARAMETRY • Ekran: 22”, 1920 x 1080, TN, 16:9 

• Deklarowany czas reakcji: 2 ms • Deklarowany kontrast: 

5M:1 • Gniazda: D-Sub, DVI, HDMI, wejście dźwięku 

• Pobierana moc: 14 W • Inne: głośniki • Wymiary: 50,5 x 38 x 

17,5 cm • Waga: 3,3 kg

 dobre odwzorowanie barw 

i kąty

 energooszczędny

 nieco gorszy od zwy-

cięzcy, jeśli chodzi 

o wyświetlany obraz
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LG M2250D4. miejsce

Monitor wyróżnia się tym, że 
posiada wbudowany tuner tele-

wizyjny – jeśli ktoś kupuje sprzęt, 
mając na uwadze tylko ten aspekt, 
będzie zadowolony. Wyświetlacz radzi 
sobie z telewizją cyfrową i analogową 
i pozwala przerzucać kanały przy 
wyłączonym komputerze, w czym ma 
przewagę nad tradycyjnymi tunerami 
komputerowymi. Pod tym wzglę-
dem – super. Gorzej, jeśli popatrzymy 
na parametry obrazu. Niestety, LG 

M2250D nie zachwyca jakością 

matrycy. Przede wszystkim słabe kąty 
sprawiają, że obraz szybko przebarwia 
się na różowo, co może doskwierać, 
gdy wspomnianą telewizję zechcemy 
oglądać w większym gronie. Również 
pod względem odwzorowania kolo-

Cena: 890 zł | Dostarczył: LG | www.lge.pl

PARAMETRY • Ekran: 21,5”, 1920 x 1080, TN, 16:9 • Deklarowany 

czas reakcji: 5 ms • Deklarowany kontrast: 5M:1 • Gniazda: D-Sub, 

Kompozyt, Komponent, Scart, HDMI, USB, słuchawki, wejście audio, 

Toslink • Pobierana moc: 27 W • Inne: tuner telewizji cyfrowej 

i analogowej, głośniki • Wymiary: 51 x 39,5 x 16,5 cm • Waga: 3,8 kg

1. miejsce

Monitor z matrycą TN z pod-
świetleniem LED – a pomimo tego 
prezentuje się tak samo dobrze 
jak konkurencja, w której obraz 
jest wyświetlany za pomocą droż-
szych odpowiedników. Imponują 

nie tylko bardzo dobra jakość 

i odwzorowanie kolorów, ale 

i energooszczędność – wedle 
naszych pomiarów iiyamie wystarczy 
ledwie 15 W. Co ważne, również kąty 
widzenia w tym monitorze prezentują 
się atrakcyjniej niż w innych – nie jest 
to oczywiście komfort taki jak cho-
ciażby w przypadku testowanych na 
kolejnych stronach IPS-ów, ale i tak robi 
wrażenie. Usatysfakcjonowani będą 
również ci, którzy chcą podłączyć do 
monitora konsolę: wbudowane gło-

iiyama ProLite B2475HDS

Cena: 840 zł | Dostarczył: iiyama | www.iiyama.pl

PARAMETRY • Ekran: 23,6”, 1920 x 1080, TN, 16:9 

• Deklarowany czas reakcji: 2 ms • Deklarowany 

kontrast: 5M:1 • Gniazda: D-Sub, DVI, HDMI, wejście 

dźwięku • Pobierana moc: 15 W • Inne: głośniki 

• Wymiary: 56,6 x 41,3 x 25 cm • Waga: 6,6 kg

 bardzo dobre odwzorowanie 

kolorów i kąty

 energooszczędny

 gdyby jeszcze był 

trochę tańszy...
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3. miejsce

Sprzęt, który na standardo-
wym profilu kolorów uzyskał 
w naszych testach najlepszy 
wynik, pokonując nawet te 
o lepszych matrycach. Dlaczego 
zatem znalazł się dopiero na 
trzecim miejscu? O ile barwy 

wyświetla wyśmienicie, o tyle 

kąty już nie są takie dobre – można 
je uznać co najwyżej za przeciętne. 
Wrażenia nie robi też tylny panel, na 
którym znalazły się jedynie dwa gniaz-
da: HDMI oraz D-Sub – w normalnych 
okolicznościach jest to zestaw aż 
nadto wystarczający, ale taka konfi-
guracja sprawia, że do Samsunga już 
nie podłączymy komfortowo konsoli. 
Również pod względem pobieranej 
mocy monitor spisuje się dość prze-

Samsung S23A550H

Cena: 810 zł | Dostarczył: Samsung | www.samsung.com/pl

PARAMETRY • Ekran: 23”, 1920 x 1080, TN, 16:9 

• Deklarowany czas reakcji: 2 ms • Deklarowany 

kontrast: 5M:1 • Gniazda: D-Sub, HDMI • Pobierana 

moc: 27 W • Inne: brak • Wymiary: 56 x 43,5 x 26 cm 

• Waga: 3,3 kg

 świetne odwzorowanie kolorów

  skromny tylny panel

  dość przeciętne kąty

  brak głośników lub 

wyjścia na słuchawki

 tuner telewizyjny

 komplet gniazd

  jakość obrazu i kąty 

nie zachwycają...
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MATRYCE TN, DO 23,9 CALA

śniki pozwolą bez problemu cieszyć 
się dźwiękiem przekazywanym przez 
kabel HDMI. To zdecydowanie najlep-

szy sprzęt w tej kategorii. 

lge.pl.pl

o ok. 200 zł sprawia, że monitor ten 
jest ciekawym wyborem dla kogoś, 

kto przedkłada dostępność ceno-

wą nad wielkość przekątnej.

ciętnie, gdyż – jak pokazał redakcyj-
ny miernik – potrzebuje jej niemal 
dwa razy więcej niż zwycięzca w tej 
kategorii. Jeśli jednak jakość obra-
zu jest jedyną rzeczą, na której ci 
zależy... to wiesz, co robić.

rów monitor nie wypada powala-
jąco – okazał się najgorszy spośród 
wszystkich testowanych w tej ka-
tegorii. Plusem są oczywiście wbu-
dowane głośniki i komplet gniazd 
na tylnej obudowie – nic nie stoi na 
przeszkodzie, by podłączyć do niego 
konsolę.

-
o: 

www.iiyama.pl

38 x 



MEGATESTMONITORY DLA GRACZY

Asus ML248H2. miejsce

Monitor, który cieszy oko 

oryginalnym wzornictwem 

– zarówno podstawka, jak 
wygląd przedniego panelu 
wyróżniają ML248H wśród 
innych konstrukcji. To samo 
zresztą można powiedzieć 
o odwzorowaniu kolorów – pod 
tym względem jest to najlepszy 
sprzęt w tej grupie. Niestety, dobre 
wrażenie znika, gdy na ekran po-
patrzymy pod kątem – nie dość, że 
szybko pojawiają się przebarwienia, 
to jeszcze sprawiają one, że obraz 
przybiera różowy odcień, przez co 
biel nie jest tu najlepsza. Zaletą dla 
odmiany jest zestaw gniazd z wyj-
ściem słuchawkowym, umożliwia-
jący bezproblemowe podłączenie 

Cena: 1100 zł | Dostarczył: Asus Polska | pl.asus.com

PARAMETRY • Ekran: 24”, 1920 x 1080, TN, 16:9 

• Deklarowany czas reakcji: 5 ms • Deklarowany 
kontrast: 50M:1 • Gniazda: D-Sub, HDMI, słuchawki 

• Pobierana moc: 25 W • Inne: brak • Wymiary: 
56 x 42,8 x 22 cm • Waga: 3,9 kg

HannsG HL2514. miejsce

Zasłużone czwarte miej-
sce: pod względem parame-
trów wyświetlanego obrazu 
HL251 nie przewyższa zapre-
zentowanego obok Samsunga 
– zmierzone kalibratorem od-
wzorowanie kolorów na stan-
dardowych profilach jest bar-
dzo podobne w obu urządzeniach. 
Tym, co odróżnia go od konkuren-
ta, są lepsze kąty widzenia, które 
sprawiają, że obraz nie przebarwia 
się tak szybko, gdy spojrzymy na 
niego z boku. Monitor posiada 
również wbudowane głośniki – nie 
ucieszą one jednak posiadaczy 
konsol, gdyż brakuje tu niestety 
gniazda HDMI – pozostaje więc 
obejść się smakiem lub korzystać 

Cena: 870 zł | Dostarczył: Hannspree | www.hannspree.com/eu/pl

PARAMETRY • Ekran: 24,6”, 1920 x 1080, TN, 16:9 • Deklarowany czas reakcji: 
2 ms • Deklarowany kontrast: 12M:1 • Gniazda: 
D-Sub, DVI, wejście dźwięku • Pobierana moc: 
29 W • Inne: głośniki • Wymiary: 57,5 x 41,5 x 18 cm 

• Waga: 3,6 kg

1. miejsce

27-calowy gigant, który 
– według redakcyjnego miernika 
– pobiera nie więcej energii niż 
mniejsi o cztery cale konkurenci. 
Energooszczędność to jednak 
niejedyna zaleta B2776HDS: 
również jeśli chodzi o wyświetlanie barw, 
nie jest źle – wśród przetestowanych 
przez nas monitorów o przekątnej wyno-
szącej co najmniej 24 cale jest najlepszy, 
choć do zwycięzcy w poprzedniej kate-
gorii trochę mu brakuje. Ale nie zmienia 
to faktu, że kolory są żywe, całkiem na-
turalne. Jak na matrycę TN, również kąty 
sprawiają dobre wrażenie – trzeba jednak 
zaznaczyć, że nawet pomimo tego przy 
rogach pojawiają się niewielkie przebar-
wienia ze względu na rozmiar ekranu. 
Cóż, przy takiej matrycy nie sposób tego 

iiyama ProLite B2776HDS

Cena: 1200 zł | Dostarczył: iiyama | www.iiyama.pl

PARAMETRY • Ekran: 27”, 1920 x 1080, TN, 16:9 

• Deklarowany czas reakcji: 1 ms • Deklarowany 
kontrast: 5M:1 • Gniazda: D-Sub, DVI, HDMI, wejście 

dźwięku • Pobierana moc: 27 W • Inne: głośniki 

• Wymiary: 64,4 x 42,2 x 26,3 cm • Waga: 7,7 kg

 dobre odwzorowanie 
kolorów

 energooszczędny
 kąty jednak trochę 
dają się we znaki

e 
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3. miejsce

Niczym niewyróżniają-
cy się, no może poza wiel-
kością, monitor Samsunga. 
Jak pokazały testy, dwa-
dzieścia siedem cali matrycy 
TN daje obraz przeciętnej 
jakości, jeśli chodzi o odwzo-
rowanie barw – nie jest to na pewno 
sprzęt dla grafików, niemniej do grania 
w zupełności wystarcza. Trochę lepiej 
jest z kątami, ale i tutaj nie ma co 
oczekiwać rewelacji – jeśli postawimy 
S27A350H obok zwycięzcy w tej kate-
gorii, różnica na korzyść iiyamy będzie 
dość wyraźna. Na uwagę zasługuje za 
to energooszczędność: maksymalny 
pobór mocy wyniósł 28 W, co dla tak 
dużego ekranu jest dobrym wynikiem. 
Niestety – nie zadowoli on posiada-

Samsung S27A350H

Cena: 1160 zł | Dostarczył: Samsung | www.samsung.com/pl

PARAMETRY • Ekran: 27”, 1920 x 1080, 

TN, 16:9 • Deklarowany czas reakcji: 2 ms 

• Deklarowany kontrast: brak danych • Gniazda: 

D-Sub, HDMI • Pobierana moc: 28 W • Inne: brak 

• Wymiary: 65 x 47 x 25 cm • Waga: 4,8 kg

 niezłe odwzorowanie kolorów
 fajny wygląd
  kiepskie kąty i zwią-
zane z tym różowe 
przebarwienia

ie kolorów
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 energooszczędny
 duży
  dość przeciętny 
obraz i kąty

 całkiem niezłe, jak na 
TN, kąty

 przeciętne odwzoro-
wanie kolorów

 brak HDMI
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TEMPERATURA KOLORÓW W SKALI KELWINA

MATRYCE TN, OD 24 CALI

pe
do

lepiej

Samsung | www.samsung.com/pl

pewno 
do grania 

en-
iachch. 

uniknąć. Monitor, podobnie jak inne 
modele iiyamy, pozwala bez problemu 
podłączyć konsolę, gdy telewizor jest 
zajęty.

konsoli przez HDMI. Wypada również 
zauważyć, że pobierana moc w na-
szych testach nie przekroczyła 25 W, 
co jest całkiem niezłym wynikiem.

 wyno-

ba
ch
 w

ama | www.iiyama.pl

barw, 
ch 
 wyno-

czy konsol: brakuje tu głośników 
lub choćby wyjścia dla słuchawek, 
co pozwoliłoby swobodnie pod-
łączyć tego typu urządzenia przez 
HDMI.

z niewygodnych i nie zawsze działa-
jących przejściówek.

peratura oznacza, że obraz odbieramy 
jako „chłodniejszy”.

Monitor to urządzenie, które od-
zwierciedla kolory, symulując ich 
wygląd w środowisku oświetlonym 
przez obiekt o określonej tempera-
turze barw. Stąd kolory, zależnie od 
ustawień, są albo bardziej niebieskie, 
albo bardziej czerwone.

>>> Również tradycyjne 
żarówki dają światło 
o niskiej temperaturze.

>>> Taką temperaturę ma 
np. światło dzienne czy lampy 
błyskowe.

>>> Temperatura 
światła świecy to 
ok. 1000 kelwinów.

>>> Temperatura czystego 
nieba to ok. 10 000 kelwinów.


