
CG3145
Uw voordelen

De ColorEdge PROMINENCE CG3145 behaalt een (typische)
helderheid van 1.000 cd/m² en heeft een (typische) contrast-
verhouding van 1.000.000:1. Hiermee is deze referentiemo-
nitor van 31 inch bij uitstek geschikt voor het color graden van
HDR-content. Het dubbellaags LCD-paneel van de ColorEdge
PROMINENCE CG3145 met de DCI 4K-resolutie van 4.096
x 2.160 pixels kan de extreem heldere backlight (1.000 cd
/m²) bijzonder effectief afdekken, zodat zowel ABL als Local
Dimming overbodig worden. De ColorEdge PROMINENCE
CG3145 levert op deze manier een ongeëvenaard nauwkeu-
rige en contrastrijke beeldweergave. Bovendien voldoet de
ColorEdge PROMINENCE CG3145 met HLG- en PQ-gamma-
curves aan de relevante normen binnen de professionele HDR-vi-
deo-editing. Hij kan uiteenlopende indelingen verwerken, waar-
onder 10-bit 4:2:2 bij 50/60p via HDMI en tot 10-bit 4:4:4
bij 50/60p via DisplayPort. De DCI-P3-kleurruimte wordt voor
98% afgedekt en door het native 10-bits paneel en de 24-bits
Look-Up Table zijn absoluut zachte kleurovergangen ook in de
10-bits modus gegarandeerd. Net als bij alle ColorEdge-moni-
toren uit de CG-serie is een afschermkap inbegrepen bij de leve-
ring.

 HDR-referentiemonitor met 10-bits LCD-paneel van
31,1 inch (78,9 cm), contrast 1.000.000: 1, helder-
heid 1000 cd/m²

 DCI-4K, meer dan viervoudige Full-HD-resolutie

 Groot kleurenspectrum met 99% DCI-P3 en >97%
AdobeRGB-kleurruimtedekking

 Kleurprecisie met 3D-Look-Up-Table (LUT) met 24-
bit voor exacte hardwarekalibratie van helderheid,
witpunt en gamma

 Digital Uniformity Equalizer voor perfecte helderheids-
verdeling en kleurzuiverheid

 Uitgebreide compatibiliteit met allerlei indelingen,
waaronder 10-bit 4:2:2 bij 50/60p via HDMI, tot
10-bit 4:4:4 bij 50/60p via DisplayPort en HLG- en
PQ-gammacurven
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Echte HDR

De ColorEdge PROMINENCE CG3145 zorgt met 1000 cd/
m² voor de helderheid die nodig is voor de weergave van HDR-
content. Dankzij de contrastverhouding van ruim 1.000.000:1
worden donkere tinten met meer diepte in True Black weergege-
ven. De ColorEdge PROMINENCE CG3145 is als Dolby Vision
Mastering-monitor goedgekeurd en ondersteunt de HDR-toon-
waardecurven Hybrid Log-gamma en PQ-gamma, zonder ABL
(automatische lichtsterktebeperking). Daardoor worden beelden
met de juiste helderheid en kleuren weergegeven om die echte
HDR-kwaliteit te bereiken.

Lees meer over de EIZO HDR technologie.

DCI-4K-resolutie

De ColorEdge PROMINENCE CG3145 beschikt met een DCI-
4K-resolutie van 4096 x 2160 over een pixeldichtheid die vier
keer zo hoog is als Full HD (1920 x 1080). Daarmee is deze
HDR-referentiemonitor ideaal voor postproductie.

Wide Gamut

Dankzij Wide Gamut worden de twee meest voorkomende
kleurruimten bij postproductie afgedekt: de DCI-P3-kleurruimte
voor 99% en de Rec.2020-kleurruimte voor 80%. Zo worden
kleuren geheel volgens de branchenormen gereproduceerd.

10-bit kleurdiepte

Dankzij de 10-bit kleurweergave op basis van een 24-bit Look-
Up Table beschikt u met de ColorEdge PROMINENCE CG3145
over meer dan een miljard kleuren tegelijkertijd. De kleurnuances
zijn verfijnder en de afstand tussen kleuren die naast elkaar
liggen (Delta-E) is kleiner.
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https://www.eizo.nl/praktische-informatie/knowhow-over-monitoren/hdr/


Exacte kleurweergave dankzij 3D-Look-Up-Table in hoge
resolutie

De 3D-LUT zorgt voor een zeer nauwkeurige tonaliteitsindeling
en zeer exacte kleurweergave, wat onder andere te zien is aan
de grijswaarden. Bij LCD’s verschilt per module de helderheids-
graad in relatie tot het beeldsignaal. Ook de kleurmenging (ad-
ditie) van rood, groen en blauw is bij elke module anders. Dit
kan alleen met behulp van bijzondere meetapparatuur exact
worden vastgesteld en aangepast. EIZO stelt daarom elke mo-
nitor uit de CG-serie en de bijbehorende kleuren en tonaliteits-
curve af fabriek in. Daardoor wordt op het volledige grijswaar-
denscala een consistente kleurtemperatuur gerealiseerd. Het re-
sultaat: De kleurreproductie is bij elke afzonderlijke CG3145
identiek, exact en betrouwbaar.

Ook bij het werken met films is de 3D-LUT erg nuttig: Met behulp
van de meegeleverde software, ColorNavigator, kunt u de kleu-
ring van filmmateriaal emuleren. U ziet zo van tevoren hoe het
beeld bij het afspelen wordt weergegeven. De 3D-LUT verbe-
tert ook de additieve kleurmenging van de monitor (menging van
rood, groen en blauw). Dit is van doorslaggevend belang voor
de correcte weergave van neutrale grijstinten.

Kleurenbeheer

"De ColorEdge PROMINENCE CG3145 ondersteunt ColorNa-
vigator NX, de software voor kwaliteitscontrole van EIZO. Color-
Navigator NX biedt functies voor client-side kwaliteitsborging en
asset management van ColorEdge-monitoren. Met deze functies
kunt u voor losse projecten, ongeacht de vooraf ingestelde kleur-
modus, afzonderlijke waarden instellen, bijvoorbeeld voor de
helderheid, witpunt en gamma. Deze kalibreergegevens worden
meteen in de monitor opgeslagen.

ColorNavigator NX biedt functies voor kwaliteitsborging en
asset management van ColorEdge-monitoren.

Meer over ColorNavigator NX

Constante tonaliteit voor het volledige beeldscherm

Pixel voor pixel stelt de Digital Uniformity Equalizer (DUE) alle
tonaliteiten voor de gehele monitor in. Het effect: De kleuren
worden op elk punt van het beeldscherm identiek weergege-
ven, zonder schommelingen qua helderheid zoals bij traditionele
LCD’s. De DUE-functie compenseert bovendien het effect van
schommelingen in de omgevingstemperatuur op kleurtempera-
tuur en helderheid. U geniet van een continu homogene luminan-
tieverdeling en perfect zuivere kleuren. Een groot voordeel bij
het retoucheren van beelden.

Poorten en videocompatibiliteit

De ColorEdge PROMINENCE CG3145 voldoet met HLG- en
PQ-gammatoonwaardecurven aan de relevante normen binnen
de professionele HDR-video-editing. Hij kan uiteenlopende
indelingen verwerken, waaronder 10-bit 4:2:2 bij 50/60p via
HDMI en tot 10-bit 4:4:4 bij 50/60p via DisplayPort.
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https://www.eizo.nl/alle-monitoren/accessoires/software/colornavigator-nx/
http://www.eizoglobal.com/support/db/files/manuals/03V27068A1/UM-03V27068A1-AL.pdf
http://www.eizoglobal.com/support/db/files/manuals/03V27068A1/UM-03V27068A1-AL.pdf


Stabiele helderheid, geen kleurafwijking

Het recept voor exacte beeldbewerking: constante helderheid
en kleurtemperatuur. Gepatenteerde elektronica compenseert
schommelingen qua helderheid, die kunnen optreden als gevolg
van een lange bedrijfsduur en een verhoogde omgevings- en be-
drijfstemperatuur. Dankzij een geïntegreerde thermometer wor-
den kleurafwijkingen die door schommelingen in de kamertem-
peratuur ontstaan, opgespoord en automatisch gereduceerd. De
kleurweergave blijft gedurende een langere bedrijfsperiode vol-
ledig constant. Vanaf het moment dat u de monitor inschakelt:
Want de opwarmtijd voordat helderheid, kleur en tonaliteit vol-
ledig zijn gestabiliseerd, bedraagt slechts zeven minuten. Dat is
slechts één vierde van de tijd die bij andere monitoren gebruike-
lijk is.

Voor filmproductie: 3D-LUT-profielen

ColorNavigator NX kan gebruikmaken van 3D Look-Up Table-
bestanden uit de color grading van films om gegevens te gene-
reren voor de emulatie op de monitor. Deze filmemulatie is be-
schikbaar voor maximaal vijf kleurenmodi van de monitor en is
geschikt om de kleuring van films te simuleren.

Snelle bediening

"De bediening is eenvoudig en overzichtelijk. In de Button Guide
(knoppenbegeleiding), een functieoverzicht op de monitor, ziet
u meteen op het bedieningsveld de betreffende functie van de
toetsen. Doordat de toetsen van achtergrondverlichting zijn voor-
zien, kunt u de monitor ook in een donkere omgeving bedienen.
Dit is met name nuttig in verduisterde postproductiestudio’s.

Aan de twee functietoetsen kunt u veelgebruikte opdrachten
of instellingsopties toewijzen. Als u bijvoorbeeld en bepaalde
kleurruimte aan een functietoets toewijst, kunt u vervolgens met
één druk op de knop tussen twee kleurruimten wisselen. Er zijn in
totaal 10 van zulke sneltoetsopties beschikbaar."

Exacte kleurreproductie – af fabriek

Bij LCD-panelen varieert de beeldweergave per programma.
Daarom wordt iedere afzonderlijke ColorEdge-monitor in de
fabriek precies uitgemeten en perfect ingesteld. Daartoe wor-
den de gammacurven van de rode, groene en blauwe kanalen
nauwgezet gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. Dankzij
de unieke fabriekskalibratie bij EIZO kan de gebruiker de moni-
tor met de vooraf ingestelde kleurruimtes direct na het uitpakken
– out of the box – gebruiken. Bovendien biedt de fabriekskali-
bratie een aanzienlijk snellere rekalibratie met de ColorEdge-
monitor door de gebruiker.

Presets voor kleurruimten
Presets voor de standaard
kleurruimten Rec.2020,
Rec.709, DCI, PQ-Rec.2100,
PQ-Rec.709, PQ-DCI, HLG-
Rec.2100 zijn vooraf geïn-
stalleerd en kunnen snel wor-
den gewisseld met één druk
op de knop op de monitor.
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Gegarandeerd in beeld dankzij de Safe Area Marker

Ideaal bij ondertitels en complexe beelden: Dankzij de Safe
Area Marker weet u welk deel van het beeldscherm op een an-
der uitvoerapparaat wordt weergegeven. U ziet daardoor direct
of ondertitels, teksten of belangrijke beeldelementen binnen de
zichtbare zone vallen. U kunt de markeringskleur wijzigen, zo-
dat de markering bij elk beeld goed te zien is.

4K-zoom

Via een directe selectie in het monitormenu kunt u eenvoudig
inzoomen op verschillende beeldpartijen, zodat u de details en
scherpte kunt beoordelen.

Aspect Marker

Door de Aspect Marker kunnen beeldbereiken van DCI 4K-
(4096 x 2160 pixels) of 2K-filmmateriaal (2048 x 1080 pixels)
worden gemarkeerd, die bij de weergave op verschillende
apparaten met een andere beeldverhouding afwijkend worden
weergegeven.

Luminance Warning

Met de Luminance Warning kunnen beeldpartijen worden ge-
markeerd die in de PQ-modus boven een bepaalde helderheid
komen (300, 500, 1000 of 4000 cd/m2). Naar wens worden
de beeldpartijen in geel of magenta gemarkeerd.

Gamut Warning

De waarschuwing voor de kleurruimte werkt in twee modi:
Rec.2020-content die niet kan worden weergegeven in de
Rec.709-kleurruimte, wordt in grijstinten weergegeven. Alterna-
tief wordt in de Rec.709-clippingmodus gesimuleerd, hoe mate-
riaal in Rec.2020 zou worden weergegeven op HDTV-appara-
tuur.

Voor de ogen: werken zonder flikkering

Om uw ogen te sparen heeft EIZO een hybridetechnologie ont-
wikkeld voor het beheer van de achtergrondverlichting. Hierin
komen de voordelen van de gebruikelijke PWM-aansturing
(pulse-width modulation) en de DC-aansturing (direct current) sa-
men. De PWM-besturing gebruikt veel hogere frequenties dan
standaard PWM-methoden. Het resultaat: een flikkervrije kijker-
varing. Want het flikkeren wordt tot nul gereduceerd zonder dat
daarbij de beeldkwaliteit of kleurstabiliteit nadelig wordt beïn-
vloed.
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Bescherming tegen verblindingen dankzij de lichtkappen

De lichtkappen reduceren reflecties en licht op het beeldscherm
en sparen uw ogen. De kappen zijn eenvoudig te plaatsen en
verminderen de lichtinval van bovenaf en van de zijkanten.

Vijf jaar garantie

EIZO biedt vijf jaar garantie
(reparatie in het servicecen-
trum). Dat kunnen we doen
dankzij ons hoogwaardige
productieproces, waarbij
één ding centraal staat: door-
wrochte en innovatieve moni-
tortechniek, met onderdelen
van de beste kwaliteit. De ga-
rantie geldt ook voor de LCD-
module zelf, met een duur
van 10000 bedrijfsuren.

Bilddatei "" nicht gefunden!

Kleur- en
helderheidsgarantie

Voor de monitor geldt vanaf
de aankoopdatum een kleur-
en helderheidsgarantie voor
maximaal 10.000 bedrijfsu-
ren bij een maximale helder-
heid van 800 cd/m² en een
kleurtemperatuur van 6500
K.

Bilddatei "" nicht gefunden!

Features

31,1" Graphics-Monitor

6



Algemeen
Artikelnr. CG3145

Behuizingskleuren Zwart

Toepassingsgebied Foto, Design & Media

Productlijn ColorEdge

EAN 4995047051473

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 31,1

Diagonaal [in cm] 78,9

Formaat 17:9

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

698 x 368,1

Ideale en aanbevolen resolutie 4096 x 2160 (4K)

Pixel Pitch horizontaal [ in mm ] 0,17 x 0,17

Ondersteunde resoluties 4096 x 2160 (4K), 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x
1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x
1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x
600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i
(@ 60 Hz), 576p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz), 720p (@
60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@
50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz),
2560 x 1440 (@ 30 Hz)

Panel technologie IPS (Wide Gamut, 10 Bit)

Max. kijkhoek horizontaal 178 °

Max. kijkhoek verticaal 178 °

Weergavekleuren of grijswaarden 1,07 miljard kleuren (Display Port, 10 bit), 1,07 miljard
kleuren (HDMI, 10 bit), 16,7 miljoen kleuren (Display Port,
8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen
kleuren (DVI, 8 bit)

Max. kleurruimte sRGB (100%), Rec709 (100 %), AdobeRGB (>97%), DCI
P3 (99%)

Max. helderheid (standaard) [in cd/
m²]

1000

Max. darkroomcontrast (standaard) 1000000:1

Backlight LED

Eigenschappens & functies
Hardwarekalibratie van helderheid,
witpunt en gamma/EOTF



Kleurenpalet/Look-Up-Table Meer dan 278 biljoen kleurgradaties/24 bit 3D LUT

Correctie van temperatuur en kleuraf-
wijking



Digital Uniformity Equalizer (homoge-
niteitscontrole)



Overdrive

True Black

3D LUT-filmemulatie (10-bit log)

Safe Area Marker (HDMI)

I/P-conversie (HDMI)

Uitbreiding signaalbereik (HDMI)

Ruisonderdrukking (HDMI)

RGB- en CMYK-kleurruimte-emulatie

HDCP-decoder

Gamut Clipping

Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

Rec. 2020, Rec. 709, DCI, PQ REC2100, PQ REC709,
PQ DCI, HLG REC2100, CAL1, CAL2, CAL3

OSD taal de, en, fr, es, it, se, ja, zh

Instelmogelijkheden Signaalkleursysteem, Signaalbereik, HDMI-instellingen
(ruisonderdrukking, filmherkenning), Signaalinformatie,
Kleurinstellingen (helderheid, witpuntwaarde, gamma-
waarde, HLG-systeemgammawaarde, kleurruimte, kleurin-
tensiteit, kleurverzadiging, clipping, XYZ-waarden, gain,
zwartwaarde, kleurregeling met zes assen, reset), Beeldfor-
maat (volledig scherm, beeldverhouding, punt voor punt),
Zoom, REC709 kleurruimtewaarschuwing, Helderheids-
waarschuwing, Marker (Safe Area Marker, Safe Area-af-
metingen, Format Marker, Format-instellingen, randkleur),
Automatische signaalherkenning, Signaalingang overslaan,
Kleurenmodus overslaan, Toetstoewijzingen, Monitorreset,
USB-oplader, Indicator, Custom Key

Button Guide

Signaalingangen 2x DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (Deep Color, HDCP
2.2/1.4)

USB-specificatie USB 3.1 Gen 1

USB-upstream-poorten 1 x type B

USB-downstream-poorten 3 x type A (1 x functie voor het opladen van accu’s met
10,5 watt)

Videosignaal DisplayPort, HDMI (YUV, RGB)

Herkenning van ingangssignalen

Energie eigenschappen
Energieverbruik (standaard) [ in watt ] 267

Maximaal energieverbruik [ in watt ] 472

Energieverbruik (Stand-by) [ in watt ] 1,2

Energieverbruik als netschakelaar is
uitgeschakeld [ in watt ]

0

Energieverbruik per jaar [ in kWh ] 146

Voeding AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Geïntegreerde voeding

Afmetingen & garantie
Afmetingen [ in mm ] 757 x 488 x 236.5

Gewicht [ in kilogrammen ] 25,8

Afmetingen zonder voet [ in mm ] 757 x 463 x 138.5

Gewicht zonder voet [ in kilogrammen
]

24,4

Certificeringen & keurmerken
Certificering CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO

9241-307), EBU Tech 3320 v 4.0 by IRT (BT.2020 SDR,
BT.2100 HLG, BT.2100 PQ), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS,
China RoHS, WEEE

Software & accessoires
Bijbehorende software en verdere
accessoires beschikbaar als download

ColorNavigator NX, ColorNavigator Network (op
aanvraag)

Meegeleverde accessoires Voedingskabel, Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort,
Signaalkabel Mini DisplayPort - DisplayPort, Signaalkabel
HDMI - HDMI, USB kabel, Beknopte handleiding, Kalibra-
tiecertificaat, Lichtafschermkap, EIZO ScreenCleaner

Optionele accessoires EIZO ScreenCleaner (Voor optimale reiniging zonder
krassen)

Garantie
Garantie en service 5 jaar (reparatie in het servicecentrum) *) **)

EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland Dr. Holtroplaan 34-36
5652 XR Eindhoven

Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.nl

Datasheet gegenereerd op
31.05.2020

Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en in andere landen of van de betreffende ondernemingen.
Copyright © 2020 EIZO Corporation. Alle rechten, vergissingen en wijzigingen zijn voorbehouden.
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Algemene voorwaarden

*) De geldigheidsduur van de garantie op de LCD-module bedraagt 5 jaar vanaf de aankoopdatum
of 10000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. EIZO garandeert een helderheid
van 800 cd/m² en een wit punt van 6500K voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop
of 10000 bedrijfsuren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.**) Zero-pixel-error garantie voor
volledige oplichtende subpixels (deelelementen van beeldschermen ISO 9241-307). Geldigheidsduur:
zes maanden vanaf de aanschafdatum.


