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som ska avgöra om bilden är för 
ljus eller mörk.

Skärmens möjlighet att återge 
djup svärta kan ha stor betydelse 
för hur väl bilder och framför allt 
skuggdetaljer i bilder visas. Djup 
svärta kräver dock en mörkare 
miljö för att komma till sin rätt. I 
ett för ljust rum kan skuggdetal
jerna till och med försvinna i den 
djupa svärtan om inte skärmens 
ljusstigningsåtergivning (gamma) 
anpassas efter miljön.

Kontrasten är egentligen bara 
en kvot mellan ljusstyrka och svär
ta och kan därför vara lika för en 
ljusstark och en ljussvag skärm. 
Men det betyder i så fall att den 
ljussvagare fungerar bättre i en 
mörkare miljö än tvärt om.

Färgåtergivning viktigast?

Bortsett från kamerans egen moni
tor brukar datorns bildskärm vara 
den första att återge bilden så som 
den faktiskt ser ut. Om det inte är 
uppenbart i kameran är det som 
regel på bildskärmen det avgörs 
om bilden ska raderas, arkiveras, 
redigeras eller användas som den 
är. Därför är det förstås viktigt att 
bildskärmen visar bilden på ett 
korrekt sätt med rätt ljussättning 
och korrekta färger. 

Ytterst få bildskärmar visar bild      
en helt korrekt vilket kan innebära 

TEST BildSkärmar  

att bilder som egentligen är bra 
ratas till förmån för sämre bilder 
som visas som bättre än de egentli
gen är. Se separat ruta om vanliga 
färgfel (sid. 61). Därför är det för
stås viktigt att skärmen visar bilder 
någorlunda korrekt och kan kali
breras till större exakthet.

Fyra i test

Så hur presterar då olika bildskär
mar när de jämförs? Här testar vi 
fyra olika bildskärmar och under
söker vad som egentligen skiljer de 
billigare och de dyrare åt.

En intressant fråga är förstås om 


skärm eller om det går lika bra att 
titta på dem med en enklare och 
billigare skärm? En annan och 
kanske mer relevant fråga är om 
bilderna visas mer korrekt på dyra
re bildskärmar. 

Vad som verkligen är korrekt 
kan dock variera beroende på 
användningsområde. Vi har ut
gått från färgrymderna sRGB och 
AdobeRGB i detta test och haft 
gamma 2,2 (gammavärdet är det 
som avgör ljusets stigning) och 
färgtemperaturen 6 500 Kelvin 
som mål i vår mätutrustning. Det 
är generella värden som ofta är 
förvalda vid kalibrering om du inte 

för exempelvis olika tryckerier. 

 Det är stor skillnad på nya bild
skärmar jämfört med äldre. Och 
den bärbara datorns inbyggda ska 
vi bara inte tala om. En modern 
skärm kan göra underverk med 
dina bilder! Men vad ska man prio
ritera? Hur stor, vilken upplösning 
och vilken typ av skärm? Svaren är 
förstås beroende på hur och till 
vad skärmen ska användas. Men 

ta hänsyn till.
Ser man till storlek och upplös

ning är 23–24 tums storlek det 

1 920×1 080 eller högre. Bra är 

kan vara en stor fördel att ha en 
extra HDMIingång tillgänglig.

Varför? Jo, den passar utmärkt 
tillsammans med annan hemelek
tronik. Upplösningen 1920×1080 
är densamma som för HDteve och 
via HDMI kan du enkelt koppla in 
din kamera för att visa stillbilder 

direkt på skärmen utan att gå via 
datorn. HDMI och HDteveupp
lösningen gör det även möjligt att 
låta bildskärmen tjäna dubbelt 
som HDteve och då är det bra att 

ingångar.
Även om du inte kopplar in 

kameran eller annan utrustning 
direkt är hdupplösningen optimal 

för en bildskärm i denna storlek, 
och det är även här du  hittar de 
mest prisvärda skärmarna just nu. 
Lägre upplösning ger märkbart 
sämre bild via HDMI och mindre 
storlekar betyder äldre teknik med 
sämre bildegenskaper.

Mer att tänka på

Möjligheten att variera höjd, vin


mar, men det kostar som regel 
extra och kräver visst utrymme, 
även när du inte använder möjlig
heten. 

Skärmens ljusstyrka anges i 
enheten candela per kvadratmeter 
(cd/m2). En cd/m2 är en gammal 
enhet som motsvarar ljusstyrkan 
hos ett tänt stearinljus som belyser 
en kvadratmeters yta. 100 cd/m2 
kan vara bländande i en mörk 
 miljö medan 200 cd/m2 kan vara 
ljussvagt i en väl upplyst miljö. 
Men ljusstyrkan går ofta att justera 
och en högre ljusstyrka kan vara 
önskvärd om bildskärmen ska kali
breras, för det kalibrerade ljusvär
det blir som regel en del lägre.

Många skärmar har inbyggda 
ljussensorer och kan reglera skär
mens ljusstyrka efter omgivning
en. Det kanske kan vara värdefullt 
vid vissa typer av bildskärmsarbe
te, men knappast för bildvisning 
och bildredigering där det är du 

Det finns mycket att vinna 
på att välja rätt bildskärm 
för dina behov. Det finns 
dessutom stora skillnader 
mellan olika typer av 
 skärmar. Här testar vi        
fyra olika bildskärmar        
och undersöker vad som 
egentligen skiljer de 
 billigare och de dyrare åt.
TexT och FoTo: PeTTer haMMarbäck
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Kalibrerad bild
 För att en bild ska visas korrekt måste 

bildskärmen kalibreras,  alltså ställas in 
att visa rätt nivå av svart och vitt, 
grundfärg för grundfärg och en gråskala 
som visar samma jämna och neutrala 
grå ton i såväl lågdagrar som mellan 
toner och högdagrar. Då även bildkällan 
(datorn) påverkar åter     givningen b ör 
skärmen kalibreras med den dator den 
används.

Alla skärmar kan kalibreras, men på 
lite olika sätt. En dyrare proffsskärm har 
egna inställningsmöjlig  heter som gör 
att den kan anpassas efter källan; 
hårdvaru  kalibrering. En enklare bild
skärm kalibreras genom att datorns 
 grafikkort anpassar bild    återgivningen 
efter vad skärmen  klarar att visa; mjuk
varukalibrering. Resultatet kan i båda 
fallen bli  korrekt bildåtergivning, men 
på lite olika villkor.

Skillnaden är att proffsskärmen med 
inställningsmöjligheterna inte behöver 
kompromissa med exempelvis ljus 
styrka och svartnivå medan grafikkortet 
bara kan  kompensera avsaknad av en 
färg med att sänka de andra färgernas 
återgivning i motsvarande grad för att 
nå balans.

Grafikkortets anpassning efter bild-

skärmen sparas som en ICC-profil. 

Det är i praktiken en översättnings -

tabell som definierar hur grafiksigna-

len ska anpassas för olika färger.

Olika  panel typer
 TN (Twisted nematic) är en snabb 

och billig paneltyp som ofta används         
i billigare skärmar. Färg återgivningen   
är dock begränsad och betraktnings
vinkeln sämre än hos andra panel  typer.

 IPS (In-plane switching) bjuder på 
bättre betraktningsvinklar och har bätt
re färgåtergivning än TNpaneler, men 
kan å andra sidan vara lite långsamma
re. PIPS är en variant med ännu bättre 
färg  återgivning och 30bitars färgdjup 
 vilket motsvarar en miljard nyanser.

 PVA (Patterned Vertical 
 Alignment) är en nyare paneltyp med 
djupare svärta och högre  kontrast än 
både TN och IPS paneler. Betrakt
ningsvinklarna är också bättre än med 
TNpaneler medan färgåtergivningen 
inte når lika långt som IPSpaneler. 

Olika färgrymder för olika ändamål
 Färgrymden är den yttre gräns som avgör exempelvis hur grönt 100 pro

cent grönt ska vara. Det finns många olika färgrymder, men i bildsamman
hang är det framför allt sRGB och AdobeRGB som används. 

De allra flesta kameror är gjorda för att ta bilder med sRGB. Bättre 
system  kameror kan även ställas in för AdobeRGB, men så länge bilderna 
ska visas på skärmar, teve och projektorer, publiceras på internet eller 
användas i digital form är det sRGB som gäller. Fotagraferar du i RAW 
format kan du välja  bildens färgformat i efterhand.

Den vidare färgrymden AdobeRGB är till för att rymma merparten av de 
färger som omfattas av CMYK och används därför främst när bilderna ska 
tryckas. I trycksammanhang är möjligheten att återge AdobeRGB på en 
bildskärm väsentlig medan fotointresserade som inte själva ska CMYK:a 
sina bilder har mindre nytta av denna egenskap i bildskärmen.

Även gråskalan mår bra av en kalibrering för att 

inte ge en för kall bild.

Asus PA246Q:s förkalibrerade lägen (här 
 AdobeRGB) överensstämmer inte helt med vår 

bildkälla. Så är det med kalibrering som även är 

berorende av bildkällan för att bli korrekt.

Notera de raka men färgmässigt olika kurvorna 

för respektive färg i gråskalan. Asus PA246Q         

är förkalibrerad för 7 500 Kelvin medan vår 

utrustning mäter mot 6 500 Kelvin.

BenQ GL2440HM:s möjligheter att återge färg 

ligger mycket nära idealet sRGB.

Gråskalan i sRGB-förvalet är ganska jämn men 

lite kall.

Eizo Foris 2331 avviker något från sRGB-färg-

rymden, men ligger ändå ganska nära.

Inte helt jämn, men ganska nära idealet, trots 

lite kallare skuggor än högdagrar. 

LaCie 324i har ett imponerande färgomfång 

som dock kan behöva kalibreras för att nå en 

mer korrekt standardiserad färgrymd. Annars 

riskerar en del färger att överdrivas.

Använd den färgrymd som 

passar dig bäst, men se till 

att kamera, bildskärm och 

bilder använder samma.    

En sRGB-bild visad i Adobe -

RGB-miljö ser övermättad 

ut medan en AdobeRGB-

bild ser blek och fadd ut          

på en sRGB-skärm.
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Asus PA246Qa
 Den mest användarvänliga, 

 professionella ProArt-monitorn 
med P-IPS-panel – så presenterar 
Asus själva sin nya bildskärm 
PA246Q. PA innebär ProArt-serien 

24-tums skärm. Det unika med 
PA246Q är dock priset: 4 500 kr.

en hel del spännande funktioner 

skärmen har imponerande pre-
standa och extrafunktioner som 
kortläsare och USB-hubb. PA246Q 
har en ganska skrymmande men 

-
led samt vridas i centrumplanet så 

I kartongen hittar vi även en 
 kalibreringsrapport som visar att 
Asus-skärmen klarar båda färg-
rymderna sRGB och AdobeRGB 
med en felvisning på under 5 pro-

som håller en färgtemperatur på 
mellan 7 500 och 7 000 Kelvin.

När vi kopplar in skärmen till 

kan återge färger mycket bra – 
våra redigerade bilder ser verkli-
gen korrekta och bra ut med rätt 
färger i både nyans och mättnad. 
Det känns dessutom att bilden blir 
riktigt skarp. Den bärbara datorns 
inbyggda bildskärm jämte PA246Q 

-
relse, trots att den är kalibrerad.

Vita bakgrunder visar även att 
Asus kalibrerat PA246Q med en 
lite kallare bild – 7 500 Kelvin 

-

alla manuella justeringar av bild   -
inställningar är ganska svåra att 

mätinstrument.
Du har fyra knappar i nederkan-

-
inställda bildlägena (standard, 
sRGB, AdobeRGB, Scenery, Thea-
tre och User  -

-

är bara i läget User som alla bild -
inställningar är tillgängliga, men 

enskild färg individuellt i mätt-
nad, ljusstyrka och nyans.

-
dagrar, men det här är inställning-
ar som kräver mät  instrument och 
testbilder. Nej, då är det betydligt 

sRGB eller AdobeRGB och låta 

utsignal efter skärmen.

När du trycker upprepade gånger 

rutnät, sidmallar och bildstorlekar 
ovanpå bilden. Det är ett smart 
och praktiskt verktyg när man vill 
räta upp en linje i bild eller beskä-
ra en bild till en given storlek.

De olika ingångarna på bak -
sidan består av VGA, HDMI, DVI-d 
och Display Port. Vår testdator 

-
ning via VGA, men via DVI och 
HDMI används skärmens hela 

-

vad händer då när man ansluter 
en teve-bildkälla som en Blu-ray-
spelare till PA246Q:s HDMI-port? 

-
ning som om den vore en teve. 
Huruvida bilden ska sträckas ut 

-

bland skärmens bildinställningar. 

att återgivning av svart inte är 
PA246Q:s starkaste kort. Detaljer-

är bara det att skuggorna inte är 
riktigt så djupa som man kan 
 

svartare än skärmens kanter, men 
 -

belysningen igenom och ger en 
viss grå ton åt det svarta. 

Den sämre svärtan visar sig 
även i våra mätningar och är det 
som drar ner kontrasten. Men 
 detta beror alltså snarast på 
skärmpaneltypen (P-IPS). Den 
uppmätta ljusstyrkan avser sRGB-
läge, det går att få ut betydligt 

blir färgäktheten sämre.

Slutsatser

Som ett billigare alternativ till en 

riktigt intressant alternativ med 

att kunna kalibreras med stor 
-

nella ändamål. Lite sämre svärta 
-

mens svagare sidor, och de går 
dessvärre inte att kalibrera bort.

 Färgäkthet
 Färgomfång
 Förkalibrerade lägen
 Roterbar 90 grader
 Flexibel och justerbar fot
 Pris
 Flexibla anslutningar
 Kortläsare
 USB 2.0-hubb

 Svärtan inte djup nog
 Relativt låg kontrast

PLUS

minUS

BenQ GL2440HM
 GL2440HM är BenQ:s helt nya 

LED-bildskärm. LED innebär att 

skärmpanelen till LED-belysning. 

betala ganska mycket extra, men 
BenQ:s GL2440HM är faktiskt bil-
ligast i detta test trots att det är 
den enda bildskärmen med LED-
teknik. 

Så vad innebär då LED-belys-
ningen i praktiken? Den främsta 

som kan minskas påtagligt. Inte så 
mycket att bråka om kanske, men 

-
en innebär även att det utvecklas 

-
tare och mer designad bildskärm 
utan betydande ventilation. 

Och det är precis vad BenQ 
gjort. GL2440HM är betydligt 

både den slanka och den blanka 

som verkligen syns i detta matt-
svarta och fyrkantiga sällskap. 

Även skärmfoten håller samma 
-

Nu till innehåll och funktion.
LED-belysningen till trots är 

GL2440HM en ganska normal 
bildskärm med normala prestan-
da. Vi mäter riktigt skapliga 
 

kontrast, faktiskt något bättre än 

en bra bit under deras. 
I sRGB-läge är BenQ-skärmen 

den som ligger närmast sRGB-
färgrymden och gråskalan är jämn 

trots att BenQ använder den 
 

Pris:   4 500 kr
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Eizo Foris 2331

underhållning med bildkvalitet 
-

-

med PVA-panel bjuder på impone-
-

-

vara en skärm att lita på i foto-

i sortimentet som Color Edge med 
hårdvarukalibrering. Ser man till 

mycket dyrare skärmar, men visst 

Ta bara det här med ergono-

palla upp den. I nederkant sitter 

ingångarna hittar vi dubbla 
HDMI-anslutningar jämte DVI- 
och VGA-ingången. DisplayPort 
saknas.

liten fjärrkontroll som kan använ-

-

gamma och kontrast på konst-

liksom ljusavkännaren som kan 
anpassa skärmens ljus efter bak-
grundsljuset, stängas av om du 
ska redigera bilder på bildskär-

suveränt enkel med fjärrkontrol-

eller texter på skärmen har ett 

nås med en knapptryckning på 
fjärrkontrollen.

Game, 
Cinema, User 1, User 2, sRGB, som 

och allmän användning, samt 
Paper som ska underlätta läsning 
av text med en mer papperslik 
kontrast och färgtemperatur.

-
ka speciellt mycket, men använ-
der du något av User-lägena kan 
du även justera färgmättnad och 
välja färgtemperatur i steg om 

mån. Med fjärrkontrollen! Men 
där tar skärmens egna justerings-

krävs en skärmkalibrator och ett 
program i datorn som skapar en 

-

är något som sker på bekostnad 
av ljusstyrkan.

i kombination med en imponeran-

-
sta kontrasten av de testade skär-

gråskalan en hel del och blir rejält 
mycket blåare i lågdagrarna med-

stunden med kallare skuggor på 
skärmen, men redigerar du en 
bild i denna inställning kan det få 

en korrekt inställd (kalibrerad) 
bildskärm.

den bildskärm som har absolut 
snabbast skärmuppdatering, men 

stillbildsvisning. Mer väsentligt är 

till de svagare i sällskapet och det 

Men det har ganska liten betydel-
-

skärmen. Ljusa bilder behåller 
färg och ljusstyrka riktigt bra i 

bilder påverkas mer där svärtan 
blir sämre och får en något annor-
lunda färgton när du tittar i olika 
vinklar.

Menysystemet är lätt åtkomligt 
från de sex knapparna på sidan 
och rymmer ganska många inställ-

dessa är dock oåtkomliga och nås 
-

-
parna som har olika funktioner i 
olika lägen. Pil upp tjänar dubbelt 
som volymknapp medan pil ner 
växlar bildläge, men trycker du 

med Enter-knappen.
Med testets lägsta prislapp är 

-
heter så stora. Bland de manuella 

-

-
skala. Kalibrerad från dator går 

utsignal efter skärmen vilket kan 
sänka ljusstyrkan en del. I meny-

 -
ens egna inställningar via datorn. 
Vi har dock inte lyckats få fram 
någon information om hur denna 
är tänkt att användas och vilken 
utrustning som krävs.

Slutsatser

BenQ GL2440HM imponerar med 

som presterar riktigt bra även i 
fotosammanhang. Med LED-belys-
ning får du dessutom en lite 

trots allt inbyggda begränsningar 
som kan ha betydelse i mer pro-
fessionella sammanhang. Även om 

är betraktningsvinkel och färg-
omfång begränsat till vad den 
enklare TN-panelen mäktar med.

Pris:   2 500 krPris:   1 790 kr

 Pris
 Design
 Korrekta färger (sRGB)
 Flexibla anslutningar

 Oflexibel skärmfot
 Når inte AdobeRGB
 Varierar svärta vid olika 

betraktningsvinklar

PLUS

minUS
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LaCie 324i

allt man kan begära – den är kali

brerbar på alla sätt. Den klarar att 

återge en utökad färgrymd som 

AdobeRGB, den har en synner     

gör det möjligt att höja och sänka 

skärmen 115 mm och att vrida 

och vinkla skärmen efter behov. 

Du kan också vända skärmen 90 

grader mellan liggande och ståen

de, precis som med Asus PA246Q.

LaCie 324i har tydligt märkta 

knappar för inställningarna och 

det är logiskt och enkelt att 

bläddra bland inställningar och 

bildförval med hjälp av knappar

na. Skärmen är dessutom frikos

är den enda i detta test som även 

har analog komponentingång.

Bilden blir verkligen lysande 

färgrik. Den bärbara datorns 

skärm ser ut som om den tappat 

halva sin färgmättnad i jämförel

se. 324i:s bild ser nästan ut att 

vara konstlad och för färgrik, så vi 

kopplar på mätverktygen och gör 

en avläsning av färg och gråskala 

i de förvalda lägena sRGB och 

AdobeRGB. 

Avläsningarna bekräftar det vi 

används överdriver våra sRGB

bilder rejält i jämförelse med våra 

andra testskärmar. Och det är 

ganska bra stuns i bilderna.

Tittar vi på ljusvärdena för 100 

procent vitt och svart har 324i 

djupare svärta än Asus PA246Q. 

LaCieskärmen har även högre 

kontrast, men ljusstyrkan ligger 

ganska långt ifrån den angivna 

och är även under Asus alternativ. 

Detta är priset för det stora färg 

omfånget. Väljer du bildläget 

User, går det att pressa upp ljus

styrkan en hel del, men då 

 minskar istället färgomfånget, 

eller färgkorrektheten.

är ganska långt från idealen i sina 

förval. Men det har också sina 

skäl. LaCie 324i är inte optimerad 

för våra bildkällor och behöver 

kalibreras för att ge en korrekt 

bild. Den som oroar sig för att 

324i ger för mycket färg kan dock 

vara helt lugn, det är mycket enk

lare att minska på färgmättnaden 

än att öka den när den inte räcker 

till.

Att LaCie inte förkalibrerat 324i 

visar egentligen bara att man för

väntar sig att kunderna gör det 

själva – mot den bildkälla de ska 



ring bör gå till för att bli så kor

rekt som möjligt. Vad bjuder då 

324i på för kalibreringsmöjlighe

ter förutom ett eget bildförval 

kallat Calibration?

i detta test som är hårdvarukali

brerbar. Det innebär att skärmens 

inställningar kan justeras med 



kortsanslutningen med hjälp av 

ett speciellt kalibreringsprogram. 

DDC/CI (Display Data Channel – 

Command Interface) heter funk

tionen som innebär att man kan 

kommunicera med skärmen via 

datorn och anpassa skärmens 

inställningar av saker som färg

rymd, gråskala, ljus och kontrast.

Med LaCies kalibreringsutrust

ning Blue Eye Pro är det alltså 

324i:s bildinställningar som 

anpassas från datorn när en kali

brering sker. I kalibreringspro

grammet kan man till och med 

välja en önskad maximal ljusstyr

ka, som till exempel 120 cd/m2, 

så justeras skärmen till detta och 

anpassar övriga inställningar efter 

den ljusstyrkan.

Använder du en annan kalibre

ringsutrustning som till exempel 

DataColors Spyder 3 (som vi 

använder för att testmäta med) 

går det också att kalibrera 324i, 

men då är det dina manuella 



kortets utsignal som anpassas till 

skärmen istället för tvärtom.

En annan praktisk funktion i 

LaCies skärm är möjlighet att välja 

förvald ingång. I minst nio fall av 

tio är det datorn. Väljer du till 

exempel DVIingången som förvald 

startar skärmen alltid med det valet 

istället för det senast använda. 

Sedan är det förstås enkelt att välja 

en annan bildkälla med inputknap

pen. LaCie 324i fungerar utmärkt 

även mot andra typer av bildkällor 

via HDMI och komponent.

bjuder LaCie på en riktigt skaplig 

svärta, men 324i kommer ändå inte 

av. Men det beror alltså på panel  

typerna som används.

Slutsatser

LaCie 324i är en fantastiskt bra 

imponerande, svärtan tillräckligt 

mycket stor både vad du kan anslu

ta och hur du kan anpassa skärmen. 

Men så kostar också 324i en hel del 

mer. Och för att dra full nytta av 

324i:s hela potential behövs även 

LaCies kalibreringsutrustning som 

kostar ytterligare 4 500 kronor.

marna, även jämfört med de 

betydligt dyrare skärmarna. Och 

det är riktigt stora skillnader 
 vilket vi kan tacka PVApanelens 

egenskaper för. Så hur viktig är då 

svärtan?

Svärtan är starkt bidragande till 

att ge djup i bilden och ju mörka

re miljö desto mer nytta och gläd

je har du av den. Ansluter du en 

av skärmens två HDMIutgångar 







ningen är resultatet ännu bättre 

och det gäller förstås i precis lika 

hög grad för stillbilder.

2331 (i läget sRGB) en välbalan

serad och behaglig bild utan att 

sticka ut färgmässigt, men den 

grymma svärtan och den höga 

kontrasten imponerar. Våra mät

ningar visar dessutom att gråska

lan både är jämn och nära idealet 

medan färgåtergivningen avviker 

något mer från färgrymden sRGB. 

Kalibrerad för sRGB blir Eizoskär

men en superskärm, men den 

vidare färgrymden AdobeRGB 

mäktar den inte med.

Slutsatser

väl hos fotointresserade där den 

även kan tjäna dubbelt som en 

riktigt kompetent spelskärm och 



ställningar. 

duger ganska bra för professionell 

användning och bildredigering så 

länge du håller dig inom den mer 

begränsade färgrymden sRGB. 

Men då rekommenderar vi varmt 

att du kompletterar med en kali

brator som till exempel Spyder 3 

eller Eizos Easy PIX.

 Kalibrerbarhet
 Färgomfång
 Roterbar 90 grader
 Flexibel och justerbar fot
 Flexibla anslutningar

 Pris
 Behöver kalibreras

PlUS

minUS

 Imponerande djup svärta
 Hög kontrast
 Fjärrkontroll
 Fin gråskala i sRGB-läge
 Flexibla anslutningar
 Pris

 Oflexibel skärmfot
 Saknar egna kalibrerings-

inställningar
 Når inte AdobeRGB

PlUS

minUS

Pris:   11 500 kr
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Märke Asus BenQ Eizo LaCie   
Modell PA246Q GL2440HM Foris 2331 324i   
Lanseringsår 2011 2011 2010 2010   
Storlek 24,1 tum 24 tum 23 tum 24,1 tum   
Paneltyp P-IPS TN PVA P-IPS   
Upplösning 1 920 x 1 200 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 200   
Bakgrundsbelysning CCFL (lysrör) LED CCFL (lysrör) CCFL (lysrör)   
Skärmyta Matt Matt Matt Matt   
Färgåtergivning AdobeRGB, sRGB sRGB sRGB AdobeRGB, sRGB  
Färgdjup 30 bitar 24 bitar 30 bitar 30 bitar   
Justerbar fot Vrid, lutnings-, höj- och sänkbar Lutningsbar  Lutningsbar Vrid, lutnings-, höj- och sänkbar 
Högtalare nej 2 x 1 watt 2 x 0,5 watt nej    
Leverantörsuppgifter        
Svarstid 6 ms 2 ms 7 ms 6 ms   
Ljusstyrka 400 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2 400 cd/m2   
Betraktningsvinkel 178/178 grader 170/160 grader 178/178 grader 178/178 grader   
Kontrast  650:1 1 000:1 3 000:1 1 000:1   
Strömförbrukning drift/vila <75/<1 watt 35/<0,3 watt 24/<1 watt <100/<2 watt  
Uppmätta värden, bildläge sRGB sRGB sRGB sRGB   
Kontrast 454:1 548:1 1 679:1 537:1   
Ljusstyrka 230 cd/m2 183 cd/m2 231 cd/m2 170 cd/m2   
Svartnivå 0,51 cd/m2 0,33 cd/m2 0,14 cd/m2 0,32 cd/m2  
Strömförbrukning drift 78 watt 32 watt 46 watt 71 watt   
Anslutningar        
hdmi ja ja ja, 2 ja    
dvi-d ja ja ja ja    
dvi-a nej nej nej nej    
vgA ja ja ja ja    
DisplayPort ja nej nej ja    
Kalibrerbar via mjukvara via mjukvara via mjukvara via hårdvara och mjukvara  
Övrigt kortläsare, 3x uSB, 3,5 mm ljudutgång 3,5 mm ljudutgång färrkontroll komponentvideo  
Mått 558,4 x 380,8 x 235 mm 584 x 435 x 192 mm 550 x 400 x 55 mm 566 x 461 x 245 mm  
vikt 10 kg 4,2 kg 6,9 kg 11 kg   
Pris 4 500 kronor 1 790 kronor 2 500 kronor 11 500 kronor   

Vanliga färgfel
 Uppenbara fel som när ljus och kon-

trast är felaktigt inställda kan visa sig i att 
detaljer i skuggorna saknas och att bilden 
ser överexponerad ut i högdagrarna. 
 Detta kan nästan alla bildskärmar korri-
gera med sina inbyggda reglage.

Rätt färger kan vara svårare att avgöra, 
men det finns standardiserade färg-
rymder som definierar hur grönt, rött, 
blått, cyan, magenta och gult ska återges. 
För lite färg ger en bild som ser grådassig 
ut, för mycket kan kanske vara snyggt till 
en viss gräns, men kan även se överdrivet 
och onaturligt ut. Ibland visas färgerna 
med fel nyans där till exempel grönt drar 

åt cyan eller gult medan rött kan skifta 
mot lila eller orange.

Hur grått det grå ska vara avgörs av 
färgtemperaturen och de enskilda färger-
nas inbördes förhållande. Oavsett vald 
färgtemperatur är det viktigt att färgtem-
peraturen inte varierar. Ett vanligt fel är 
nämligen att gråskalan ändras. Detta kan 
vara svårt att upptäcka med ögat och en 
gråskala med blåstick i låg- och hög-
dagrar och rödstick i mellantoner kan 
ibland ge bilder med lite extra stuns och 
mer tilltalande färg i vissa lägen. Men det 
kan också förvandla naturliga hudtoner 
till sjukligt blålila.

Så här kalibreras                  
en bildskärm

 För att kalibrera en bildskärm krävs en kolori-
meter, det vill säga en ljusmätare som även kan 
se skillnad på olika färger samt ett kalibrerings-
program som kan visa kontrollerade testbilder 
och tolka kolorimeterns avläsningar. Vi har 
använt oss av Spyder 3 Elite och HCFR 2.1 för att 
läsa av och visa skärmarnas olika färgåtergivning.
Tillvägagångssättet när man kalibrerar en bild-
skärm är att ansluta kolorimetern till datorn och 
köra kalibreringsprogrammet i den dator skärmen 
är ansluten till. Då visas testbilderna på skärmen 
medan kolorimetern läser av ljus och färgvärden 
för varje enskild testbild. Därefter jämförs mät-
ningarna med de förvalda idealvärdena så att 
nödvändiga korrigeringar kan räknas fram och 
sparas som en skärmprofil i datorn.

Bildskärmar som har en felaktig gråskala kan i vissa lägen framställa 

bilder som bättre än vad de är. Här är två foton och en gråskala som 

visas korrekt överst och med samma färgstick nedanför.

Kalibrering pågår med kolorimetern Spyder 3 och 

Datacolors tillhörande skärmkalibreringsprogram 

Spyder 3 Elite.
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