


Barco digitální kinoprojektory

Vytváříme kina budoucnosti 

Belgický výrobce Barco byl vždy průkopníkem na trhu digitálních kinotechnologií. Jeho silná pozice 
vychází z dlouholeté tradice výroby zobrazovacích systémů určených pro profesionální aplikace. 
Bohaté zkušenosti a léty prověřené know-how vytvářejí nejlepší podmínky pro vývoj produktů posta-
vených na nejmodernějších technologiích.

Digitální projektory značky Barco prosluly vynikající kvalitou obrazu a bezkonkurenčními inovacemi. 
Společnost Barco jako první ve svém oboru uváděla na trh celou řadu novinek, jako například herme-
ticky zapouzdřený optický engine, modulární design, triple flash 3D technologii na celém čipu, 6P laser 
projektory a mnoho dalších. I nyní udává tón v přechodu z lampových projektorů na laserové.

Barco má mnoho prvenství v oblasti digitálních kin. Produkty belgického výrobce přesvědčily svojí 
kvalitou a spolehlivostí mnoho velkých hráčů v oboru. Na svém kontě má již více než 65 000 
instalací kinoprojektorů a zaujímá vedoucí pozici v podílu digitálních projektorů s xenonovými 
lampami, které využívají kina po celém světě. 

Dlouholeté zkušenosti napomáhají výrobci lépe porozumět jak současným, tak i novým požadavkům 
kinoprůmyslu.

http://www.barco.com/digitalcinema/



Barco digitální kinoprojektory

Vytváříme kina budoucnosti 

Belgický výrobce Barco byl vždy průkopníkem na trhu digitálních kinotechnologií. Jeho silná pozice 

vychází z dlouholeté tradice výroby zobrazovacích systémů určených pro profesionální aplikace. 

Bohaté zkušenosti a léty prověřené know-how vytvářejí nejlepší podmínky pro vývoj produktů posta-

vených na nejmodernějších technologiích.

Digitální projektory značky Barco prosluly vynikající kvalitou obrazu a bezkonkurenčními inovacemi. 

Společnost Barco jako první ve svém oboru uváděla na trh celou řadu novinek, jako například herme-

ticky zapouzdřený optický engine, modulární design, triple flash 3D technologii na celém čipu, 6P laser 

projektory a mnoho dalších. I nyní udává tón v přechodu z lampových projektorů na laserové.

Barco má mnoho prvenství v oblasti digitálních kin. Produkty belgického výrobce přesvědčily svojí 

kvalitou a spolehlivostí mnoho velkých hráčů v oboru. Na svém kontě má již více než 65 000 

instalací kinoprojektorů a zaujímá vedoucí pozici v podílu digitálních projektorů s xenonovými 

lampami, které využívají kina po celém světě. 

Dlouholeté zkušenosti napomáhají výrobci lépe porozumět jak současným, tak i novým požadavkům 

kinoprůmyslu.

http://www.barco.com/digitalcinema/

Barco je světový technologický výrobce, který vyvíjí a vyrábí vizualizační systémy pro profesionály. Zkušenosti a široké portfolio 

vlastních produktů umožňuje společnosti dodávat kompletní systémy na klíč. Na celosvětovém trhu zaujímá dominantní postavení. 

Barco (NYSE Euronext Brussels: BAR) má aktivity ve více než 90 zemích světa a zaměstnává kolem 3 500 zaměstnanců. V roce 2016 

společnost dosáhla obratu 1.102 miliardy euro.

www.barco.com/digitalcinema/

Barco kinoprojektory nabízejí pokročilý výkon díky třetí sérii unikátní-

ho Integrovaného Cinema Media Procesoru (ICMP) Barco Alchemy 

s HDMI 2.0 a v kombinaci s funkcí media serveru, integrovaného pře-

hrávání a správou obsahu. Barco Alchemy umožňuje zobrazení obsahu 

4K 2D s frekvencí 60 snímků za sekundu a 3D 4K s frekvencí 30 sním-

ků za sekundu. Projektory Barco jsou kompatibilní téměř se všemi 

běžnými kino servery a media servery. 

Cinema media server BARCO ALCHEMY
Modul Barco ICMP kombinuje funkce integrovaného kinoprocesoru 

(ICP) a média serveru do jediné desky a vytváří tak jádro digitálních 

kinoprocesorů BARCO Alchemy. Toto spojení redukuje množství hard-

waru potřebného k projekci, zjednodušuje ovládání a zvyšuje spoleh-

livost zařízení v promítací kabině. Inteligentní projektor dokonce 

detekuje potenciální provozní chyby a varuje uživatele v případě 

nehody.

Unikátní výhody technologie Barco Alchemy:

•   Jednoduché ovládání díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní 

Barco Web Commander

•   Méně hardwaru vede k zjednodušení používání a vyšší spolehlivosti

•   Do budoucna orientovaný projektor s vyšším rozlišením 

při vyšší snímkové frekvenci a přenosové rychlosti

•   Obsahuje datové úložiště a hardwarový RAID-5 controller

•   Inteligentní přepínání rozlišení a snímkových frekvencí

•   Intuitivní míchání DCI a alternativních zdrojů obsahu 

během jednoho představení

•   Bohatá nabídka vstupních portů pro alternativní obsah

•   Jednoduchý upgrade kinoprojektorů Série 2

AuroMax® je revoluční zvuková renderovací technologie, která kombi-

nuje nejlepší vlastnosti objektově orientované technologie s trojroz-

měrným zvukovým formátem Auro 11.1 pro dosažení realistického 

zvukového zážitku. Prostorový audio procesor APX AuroMax® je hlavní 

složkou audiosystému AuroMax® a v budoucnu bude možné software 

rozšířit do jednoho standardizovaného formátu.

Tato technologie umožňuje uživatelům snadno nainstalovat trojroz-

měrný zvuk do stávajících i nových kinosálů, aniž by museli dělat 

kompromisy v kvalitě. Unikátní zvukový zážitek je dostupný za polo-

viční cenu běžných objektově orientovaných zvukových systémů.

AuroMax® využívá 3 různé prostorové vrstvy a 6 kanálů z uspořádání 

Auro reproduktorů a přidává další zóny do kinosálu, díky čemuž je 

rozšiřitelný pro stávající systémy Auro 11.1. Tento přístup zachovává 

stejně velký sweet spot a zaručuje nejpřirozenější rozmístění kanálů 

a objektově orientovaného zvuku, bez ohledu na velikost sálu.
•   Prvotřídní zvukový zážitek za výhodnou cenu

•   DCI kompatibilní 

•   Rozšiřitelný se stávajícími systémy Auro 11.1 

Prostorový zvukový procesor APX AuroMax®



Kontakty: Ing. Matej Šulgan, msulgan@g-tec.sk, +421 903 818 086 Ing. Martin Guštafík, mgustafik@g-tec.sk, +421 905 452 553
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Tuli® Cinema je súčasťou nového športového, hotelového a eventového komplexu x-bionic® sphere v Šamoríne. Od investora sme 
dostali zadanie – vybudovať kino na kľúč. Úloha to nebola ľahká, no za pomoci dizajnéra projektu Michala Staška, Becker architek-
tov, TULI a ostatných našich projektových partnerov, sa nám podarilo dokončiť naozaj unikátne dielo. Okrem celkového interiéru, 
štandardných elektro-inštalácií a vzduchotechniky, ktoré musia byť súčasťou každej väčšej sály, sme vypracovali projekt odhlučne-
nia kinosály od okolitých konferenčných priestorov komplexu. Veľmi náročné bolo skĺbiť požiadavky na dizajn interiéru a nároky na 
vnútornú akustiku samotnej kinosály. Aj napriek tomu, že bolo potrebné urobiť obrovské kompromisy, výsledok je naozaj výborný! 
Základom projekčnej technológie je DCI projektor Barco DP2K-20C v kombinácii s najnovšou generáciou servera Barco Alchemy. 
Srdcom zvukovej časti kina je najnovší model kino procesora z dielne Dolby – CP850 Atmos Base. Zvukový systém je zatiaľ v 7.1 ka-
nálovej konfigurácii, no procesor CP850 Base je pripravený na možné rozšírenie na Atmos 3D zvukový priestorový systém. Potrebný 
výkon zabezpečuje sada zosilňovačov španielskeho výrobcu DAS Audio, reproboxy sú rovnako španielskej značky – KCS Kelonik, 
ktorú na Slovensku zastupujeme. Navštívte Šamorín a pozrite si Tuli® Cinema sami na vlastné oči a uši.

Kino Fontána v Pieštanoch
kompletná dodávka a inštalácia, pozáručný servis a starostlivosť o ki-
no-technológiu a výmeny lámp na základe servisnej zmluvy 
Kino a amfiteáter v Pezinku
kompletná dodávka a inštalácia, prekládka kino-technológie na letnú 
sezónu do amfiteátra, pozáručný servis a starostlivosť o ňu a výmeny 
lámp na základe servisnej zmluvy 
3D Kino Spoločenský dom v Topolčanoch 
kompletná dodávka a inštalácia kino techniky a výmena sedačiek s 
prebudovaním stupňovania hľadiska, záručný servis a starostlivosť o 
kino-technológiu a výmeny lámp 
Kino Mladost a amfiteáter v Senici 
kompletná dodávka a inštalácia, prekládka kino-technológie na letnú 
sezónu do amfiteátra, pozáručný servis a starostlivosť o ňu a výmeny 
lámp na základe servisnej zmluvy 
Kino Hviezda a amfiteáter v Trnave 
kompletná dodávka a inštalácia do amfiteátra, pozáručný servis a sta-
rostlivosť o kino-technológie v oboch prevádzkach a výmeny lámp na 
základe servisnej zmluvy  

´

´

´

Kino Spoločenský dom bolo našou treťou realizovanou digitalizáciou. 
V kine sme realizovali kompletnú digitalizáciu projekčného systému, 
nový audio systém, 3D systém a výmenu plátna. Podstatnejšie je teraz 
spomenúť, čo sa po samotnej digitalizácii udialo. Tržby kina po digita-
lizácii samotnej vzrástli približne na dvojnásobok. Kino sa rozhodlo po 
roku od digitalizácie realizovať aj kompletnú výmenu sedačiek v našej 
réžii. Po výmene sedačiek tržby kina opäť vzrástli o dvojnásobok z no-
vej hodnoty. Nárast tržieb kino zaznamenalo nielen na filmových pred-
staveniach ale aj na všetkých divadelných predstaveniach.

Tuli® Cinema Šamorín – dodávka kina na klúč!

3D Kino Spoločenský dom 
v Topolčanoch - digitalizácia kina 
a neskoršia celková obnova 
kinosály

´

´

Kino Nova v Seredi 
výmena časti sedačiek s prebudovaním hľadiska, pozáručný servis a 
starostlivosť o kino-technológiu a výmeny lámp na základe servisnej 
zmluvy 
Kino Kultúra a amfiteáter v Krupine 
kompletná dodávka a inštalácia, prekládka kino-technológie na letnú 
sezónu do amfiteátra, pozáručný servis a starostlivosť o ňu a výmeny 
lámp na základe servisnej zmluvy 
Kino Mostár v Brezne 
kompletná dodávka a inštalácia, záručný servis a starostlivosť o kino-
technológiu a výmeny lámp 
Kino Kultúra v Ružomberku 
kompletná dodávka a inštalácia, záručný servis a starostlivosť o kino-
technológiu a výmeny lámp
Kino v divadle Aréna
kompletná dodávka a inštalácia, záručný servis a starostlivosť o kino-
technológiu a výmeny lámp
Tuli Cinema v Šamoríne
dodávka a Inštalácia kina na kľúč, záručný servis a výmena lámp


