
REFERENČNÝ LIST       dátum realizácie / NOVEMBER 2013 / 

KINO TATRA  

VRÁBLE 
KINO ŠTANDARDU E-CINEMA HD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Pohľad na javisko a plátno 

» Pohľad na hľadisko a efektové boxy 

» Inštalačný rack s projektorom a monitorom 

» Projektor Christie série E počas projekcie 

INFORMÁCIE O INŠTALÁCII 

 

» Zvuk 

Crown XLS1000, JBL PRX615, JBL 

PRX618S, Denon DN-500AV, LD 

SAT62 G2, Soundcraft EPM6, Neutrik, 

Klotz MY206 

 

» Obraz 

Projektor Christie DHD775-E , voliteľný 

objektív 2,0-4,0:1, náhľadový monitor 

ASUS, BD prehrávač Samsung F série 

 

» Projekčná kabína 

Zvukový systém je z väčšej časti 

riešený aktívne. Pasívne sú len dva 

efektové kanály. Zvukové dekódovane  

zabezpečuje procesor DN-500AV. Aby 

bol zabezpečený dostatočný jas na 

veľkom 9 metrovom plátne, použili sme 

projektor s dvomi 330W lampami 

a celkovým výkonom 7.000 lumenov. 

Projektor E série využíva jednočipovú 

DLP konštrukciu. Vďaka bezfiltrovej 

konštrukcii chladenia zaisťuje dlhodobú 

kvalitu obrazu a nízke prevádzkové 

náklady.   

 

» Kinosála 

Za plátnom sú umiestnené aktívne 

predné reproduktory PRX615 a dva 

aktívne subwoofery PRX618S 

s celkovým výkonom 1200W. Efekty 

v hľadisku zabezpečuje 12 

dvojpásmových kompaktných 

reproboxov.  

POUŽITÉ PRODUKTY  

HARMAN, Christie Digital Systems, 

Denon, LD Systems, Klotz, Neutrik, 

Samsung 

 

VÝHODY SYSTÉMU 

Nový digitálny kinosystém umožňuje 

divákom ponúknuť nové filmové tituly, 

ktoré už neboli dostupné na 35mm  

formáte. Kinosystém prehráva CD, 

DVD, Blu-Ray médiá a účely 

prezentácií je možné vybrané formáty 

prehrávať aj cez USB porty. 

Kinosystém je spolu s reproduktormi 

v kinosále navrhnutý tak, aby ho bolo 

možné prenášať. K technike bola 

dodaná aj doplnková kabeláž 

a mixážny pult  pre alternatívne 

podujatia. Kino Tatra tak môže 

ponúknuť divákom aj letné projekcie 

pod holým nebom... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrable.sk/kino-tatra 

 

 

VŠEOBECNE 

Komplikovanú situáciu okolo kina a jeho ďalšej prevádzky sa mesto Vráble 

rozhodlo riešiť “malou digitalizáciou“, ako sa zvykne nazývať štandard      

E-Cinema HD. Veľkú úlohu v neľahkom rozhodovaní zohrala aj dotácia 

z Audiovizuálneho fondu.  

 

 

 

 

 

AudioMaster s. r. o. / Dostojevského 10, 

940 63  Nové Zámky, Slovenská republika 

T:+421 356 401 915 / M:+421 905 647 605 

E: info@audiomaster.sk 

www.audiomaster.sk 

 

http://www.vrable.sk/kino-tatra.phtml?id5=18629

