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DIGITÁLNE KINO JUNIOR
LEVICE - 3D UPGRADE
PASÍVNY 3D SYSTÉM DOLBY

VŠEOBECNE
Digitalizácia kina Junior v Leviciach otvorila v roku 2013 novú éru projekcií
v Leviciach. Skvelé výsledky kina a požiadavky divákov umožnili urobiť
ďalší krok – rozšírenie o 3D systém, ktorý z ekonomických dôvodov nebol
realizovaný pri digitalizácií.

POUŽITÉ PRODUKTY
Dolby 3D systém, Dolby 3D okuliare,
umývačka FAGOR

PO PRVOM ROKU PREMIETANIA
Kino Junior prešlo digitalizáciou na
prelome mája/júna 2013. Za pol roka
prevádzky sa zvýšila návštevnosť
o takmer 400% v porovnaní
s rovnakým obdobím za rok 2012.
Vďaka skvelým výsledkom a kvôli
ďalšiemu zvýšeniu konkurencieschopnosti pristúpilo kultúrne stredisko
k rozšíreniu digitálneho kina o 3D
systém.
Vzhľadom na kapacitu kinosály
a možnosti digitálneho projektora padla
voľba na pasívny 3D systém Dolby.
Dolby ponúka pohodlné a ľahké
okuliare nielen v klasickom ale aj
detskom prevedení.
Okuliare sú určené pre opakované
použitie a šetria tak životné prostredie.
Dolby 3D v kombinácií s kinoserverom
Dolby DSS200 podporuje projekcie
s vysokým počtom snímok tzv. HFR.
Diváci sa tak môžu tešiť napríklad na
spracovanie Hobita v najmodernejšom
formáte.
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INFORMÁCIE O INŠTALÁCII
» 3D systém
Pasívny 3D systém Dolby 3D, okuliare
3D nového dizajnu, detské 3D okuliare
» Projekčná kabína
Základom zmeny z 2D na 3D je
doplnenie 3D systému a nová
konfigurácia projektora pre premietanie
3D. 3D systém pozostáva z dvoch
základných blokov – interného
farebného kolesa a externej riadiacej
jednotky Dolby DFC100.
» Kinosála
Na prvý pohľad zostala kinosála bez
zmeny. Nie je to však celkom tak.
Počas premietania 3D majú diváci
nasadené 3D okuliare Dolby. Služobné
priestory boli vybavené umývačkou
Fagor, ktorá zabezpečuje optimálne
čistenie okuliarov.

» Pohľad do kinosály
» Inštalácia 3D farebného kolesa Dolby
» Projektor po inštalácií 3D systému
» Kompletná zostava – farebné koleso,
riadiaca jednotka DFC100 a 3D okuliare

