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KINO DIAMANT
DUDINCE
KINO ŠTANDARDU E-CINEMA HD

VŠEOBECNE
Posledným projektom z oblasti kín bola „malá“ digitalizácia kina Diamant
v Dudinciach. Tak ako iné kiná aj Diamant získal dotáciu z Audiovizuálneho
fondu. Inštalácia techniky trvala dva dni a bola ukončená deň pred
Vianocami.
INFORMÁCIE O INŠTALÁCII
POUŽITÉ PRODUKTY
HARMAN, Christie Digital Systems,
Denon, Work, Klotz, Samsung

VÝHODY SYSTÉMU
Nový audiovizuálny systém umožňuje
znovu rozšíriť ponuku filmových
projekcií v príjemnom prostredí kina
Diamant. V neposlednom rade ponúkne
divákom nový zážitok z filmu v podobe
jasného
FullHD
obrazu
a
výkonného priestorového zvuku Dolby
Digital 5.1. Vďaka dvom objektívom
s rozsahom 1,7 až 4,6:1 môže mať
obraz uhlopriečku od 3,7 do 10 metrov.
Jednoducho sa tak dajú zrealizovať
projekcie od seminárov a školení až po
filmové premiéry.
www.diamant.sk

» Kúpeľný dom Diamant
» Pohľad na plátno
» Pohľad do hladiska
» Technologický rack, videoprojektor
a náhľadový monitor s odposluchom
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» Zvuk
Crown XLS1500, JBL 3252N,
JBL
4641, Denon DN-500AV, Work Mino 6
» Obraz
Projektor Christie LWU505, štandardný
objektív 1,7-2,89:1, teleobjektív 2,894,6:1,
Samsung BD prehrávač F série
» Projekčná kabína
Základné komponenty sú umiestnené
v inštalačnom racku. O spracovanie
zvuku sa stará osvedčená kombinácia
procesoru
Denon
a výkonových
zosilňovačov Crown.
V kabíne bol
osadený projektor Christie LWU505.
K dispozícií je širokouhlý objektív pre
formát 2,40:1 (cinema) a teleobjektív
pre formát 16:9.
» Kinosála
V kinosále boli nainštalované najnovšie
reproduktorové sústavy pre verný
a kvalitný kinozvuk. Set predných
reproduktorov pochádza zo série JBL
Basic Cinema. Predné 500W reproboxy
tvoria kompaktné dvojpásmové JBL
3252N a 600W subwoofer nesie
označenie
JBL
4641.
Čistú
reprodukciu efektov zabezpečuje 8
kompaktných boxov Mino6 s výkonom
80W
a priestranným
zvukovým
pokrytím 140x140 stupňov.

