PROJEKTORY

DLA-RS600
DLA-RS500
DLA-RS400

Definicja Dynamiki

DLA-RS600
Projektor D-ILA o rozdzielczości 4K

• Współczynnik dynamiczego kontrastu: 1.500.000:1
• Współczynnik natywnego kontrastu: 150 000:1
• Jasność: 1.900 lm
• Kompatybilność ze standardem HDMI (4K60P 4:4:4)
i HDCP 2.2

DLA-RS500
Projektor D-ILA o rozdzielczości 4K

• Współczynnik dynamiczego kontrastu: 1.200.000:1
• Współczynnik natywnego kontrastu: 120.000:1
• Jasność 1.800 lm
• Kompatybilność ze standardem HDMI (4K60P 4:4:4)
i HDCP 2.2

DLA-RS400
Projektor D-ILA o rozdzielczości 4K

• Współczynnik dynamiczego kontrastu: 400.000:1
• Współczynnik natywnego kontrastu: 40.000:1
• Jasność: 1.700 lm
• Kompatybilność ze standardem HDMI (4K60P 4:4:4)
i HDCP 2.2

Obrazy 4K

1900 lumenów
jasności

Współczynnik kontrastu

Kompatybilność ze standardem

dla ponadprzeciętnej dynamiki

i treściami nowej generacji

1.500.000:1

HDR

Detale widoczne nawet w jasnych i ciemnych partiach obrazu
Realistyczne filmy 4K w całym zakresie dynamiki

Wyjątkowa jasność 1900 lm*1 dzięki
nowym wydajnym lampom
Zastosowane w nowych projektorach D-ILA, wydajne lampy
o mocy 265W, zapewniają jasność 1900 lm*1, co oznacza jej
zwiększenie o ponad 40% w porównaniu z wcześniejszymi
modelami*2. Połączenie nowej lampy, autorskich chipów D-ILA JVC
z jeszcze mniejszymi odstępami pomiędzy pikselami pozwoliło
na efektywniejsze wykorzystanie światła i uzyskanie wyrazistych
obrazów. Teraz projekcja realistycznych, obfitujących w detale treści
4K możliwa jest także w pomieszczeniach nieprzystosowanych
do wyświetlania filmów, takich jak pokoje dzienne czy salony.
Symulacja obrazu

*1: DLA-RS600 *2: Wcześniejszy model DLA-RS67.

Nadzwyczajny współczynnik dynamicznego kontrastu 1.500.000: 1*3
oraz natywnego kontrastu 150.000: 1
Połączenie or yginalnych chipów JVC D-ILA i mechanizmu
optycznego wyposażonego w polaryzatory, znacząco wpłynęło
na poprawę wydajności i uzyskanie wysokiego współczynnika
natywnego kontrastu 150.000:1*3. Wyjątkowo wysoki współczynnik
dynamicznego kontrastu 1.500.000:1*, realizowany jest dzięki
inteligentnej przesłonie obiektywu (Intelligent Lens Aperture),
która optymalizuje poziom czer ni przy użyciu specjalnego
algorytmu do analizy sygnałów wejściowych, zwiększając kontrast
między jasnymi i ciemnymi obszarami.
*3: DLA-RS600

Symulacja obrazu

Kompatybilność ze standardem HDR*4
Nowe projektory D-ILA są zgodne z treściami charakteryzującymi
się szerokim zakresem dynamiki, takimi jak nowej generacji
płyty Blu-ray oraz dostarczające treści audio-video serwisy OTT.
Wykorzystując kontrast natywny, projektory są zdolne do osiągania
efektów wizualnych, porównywalnych do percepcji ludzkiego
oka, z wyjątkową jasnością zbliżoną do zakresu dynamiki kamer
i wysokim kontrastem. Dzięki zastosowaniu nowej, wydajniejszej
lampy, projektory mogą wyświetlać obrazy z trzykrotnością*5

Konwencjonalny projektor

DLA-RS600

szczytowej jasności występującej w konwencjonalnych kinach.
Elementy, które były trudne do wyświetlenia aż do dzisiaj, takie
jak połysk, tekstura, a także szczegóły umiejscowione w ciemnych
obszarach, są doskonale widoczne.
*4: Dla HDR (High Dynamic Range). *5: Projekcja na 100-calowym ekranie.

Oko

Kamera

Ludzkie oko
Kontrast:
17.000.000:1

Kamera
Kontrast:
65.000:1
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Kino

Kino
Kontrast:
2.000:1
Jasność: 48cd/m2

DLA-RS600

DLA-RS600
Kontrast:
150.000:1
Jasność: 150cd/m 2 *5

Zgodność z najnowszymi standardami HDMI/HDCP 2.2
umożliwia pełną współpracę z 4K
P rojek tor y odbier ają pe ł ną specy f i kację syg nałów 4K
w tym 4K60P 4:4:4, 4K60P 4:2:2/36-bitów i 4K24P 4:4:4/36-bitów.
Kompatybilność z najnowszym standardem HDMI oferującym
przepustowość 18 Gbps, umożliwia odtwarzanie żywszych kolorów
i bardziej precyzyjnej gradacji. W celu zapewnienia zgodności

z treściami chronionymi prawem autorskim, takimi jak serwisy
video OTT i płyty Blu-ray nowej generacji, projektory współpracują
z najnowszym standardem HDMI i HDCP 2.2. Dwa gniazda HDMI
umożliwiają połączenie z 2 kompatybilnymi urządzeniami.

Realistyczne i żywe obrazy 4K dzięki technologii D-ILA
D-ILA - technologia umożliwiająca wierną reprodukcję obrazów

Ewolucja autorskiej technologii
4K e-shift
Technologia JVC e-Shift, przesuwa każdą klatkę o pół piksela
po przekątnej (w pionie i w poziomie) aby uzyskać 4 razy więcej
pikseli oryginalnego materiału. Dzięki zoptymalizowanym
chipom i nowej, wydajniejszej lampie najnowsza technologia
e-shift4 jest gotowa do współpracy z pełną specyf ikacją
sygnałów video 4K, w tym 4K60P
4:4:4. Zastosowane modyf ikacje
umożliwiają wyświetlanie obrazów
wysokiej rozdzielczości z jeszcze
większą precyzją.

Nowy Multiple Pixel Control
Dążąc do perfekcji w wyświetlaniu materiałów coraz wyższej
rozdzielczości, JVC udoskonaliło technologię zaawansowanego
przetwarzania obrazu Multiple Pixel. Dzięki zastosowaniu
nowego algorytmu analizy, Multiple Pixel Control jest zdolny
do bard ziej precyz yjnej detekcji, po przekąt nej międ z y
ramkami, zarówno dla sygnałów Full HD jaki i 4K, dostarczając
imponującej jakości obrazy 4K, bez konieczności stosowania
skomplikowanych regulacji.

Nowa technologia 4K e-shift4
Obiektyw

Chip D-ILA

Urządzenie e-shift

Jednostka optyczna D-ILA

Oryginalny obraz

Rozdzielczość
jest podwajana
w każdym
z kierunków.

Wcześniejsza technologia MPC

Nowa technologia MPC
Symulacja obrazu

Filmy wysokiej jakości

Clear Motion Drive
z szybkim układem LSI

Nowy Motion Enhance

Udoskonalona technologia Clear Motion Drive działa efektywnie
z sygnałami 4K60P 4:4:4, reprodukując ostre i dynamiczne obrazy
bez efektu rozmyć i powidoków.

Clear Motion Drive
WYŁĄCZONY

Clear Motion Drive
WŁĄCZONY

Oprócz udoskonalonej technologii Clear Motion Drive, w nowych
projektorach D-ILA zastosowano technologię Motion Enhance.
Poprzez optymalne sterowanie wydajnością pracy chipów D-ILA
i charakterystyką obrazu, eliminowane są pozostałości obrazów
i rozmycia pojawiające się w szybko poruszających się obiektach.
Opracowane przez JVC technologie Clear Motion Drive i Motion
Enhance zwiększają precyzję wyświetlania ostrych i wyraźnych
obrazów ruchomych.

Obrazy zoptymalizowane dla różnych środowisk wyświetlania
Zaawansowane technologie i funkcje JVC

Technologia Real Colour Imaging*6

Tryb regulacji w zależności od typu ekranu

Oryginalna technologia JVC Real Colour Imaging dokładnie
a n a l i z uje i n for m a cje o kolor z e, w c elu p r e c y z y jnego
wyświetlania obrazów. Dzięki zaimplementowaniu nowego
filtra kolorów, projektory DLA-RS600 i DLA-RS500 obsługują
p r z e s t r z e ń k o l o r ó w D C I * 7.
Teraz możliwe jest odtworzenie kolorów
zgodnych z oryginałem dla wyjątkowo
pięknych obrazów 4K.

Projektor dobiera tryb najlepiej pasujący do typu używanego
ek r a nu , z apew n iają c doskona łą ja kość w yśw ietla nych
obrazów oraz naturalną i zbalansowaną reprodukcję kolorów*9.
Ofe rowa ne t r yby są zgod ne z n ajnowsz y m i modela m i
ek ranów, oferowany mi przez światow ych producentów.

*6: DLA-RS600 i DLA-RS500.
*7: DCI oznacza Digital Cinema Initiatives,
nowy standard dla kina cyfrowego.

*9: Wię c e j i n fo r m a c ji n a s t r o n ie i nt e r n e t owe j J VC P r ofe s sio n a l
http://jvc-pro.pl/tryby-ustawien-w-zaleznosci-od-ekranu-projekcyjnego-2016.html

DLA-RS600

System zarządzania kolorem
z 6-osiową regulacją

Tryb regulacji WYŁĄCZONY

Tryb regulacji WŁĄCZONY

Funkcja Pixel Adjust

6-osiowy system regulacji kolorów, składający się z czerwonego,
zielonego, niebieskiego, cyjanu, magenty i żółtego zapewnia
precyzyjną regulację bar wy, nasycenia i intensywności.
Dla poprawy funkcjonalności, tylko aktualnie kalibrowany kolor
pojawi się na ekranie, podczas, gdy pozostałe będą wyświetlane
w skali szarości.

Automatyczna kalibracja*8
Precyzyjna kalibracja może zostać przeprowadzona w zaledwie
kilku prostych krokach. Delektuj się doskonałymi obrazami
niezależnie od pozycji instalacji projektora. Automatyczna
kalibracja optymalizuje kluczowe elementy obrazu, łącznie
z balansem kolorów, charakterystyką gamma, przestrzenią kolorów.

Symulacja obrazu

Funkcja Pixel Adjust pozwala użytkownikom precyzyjnie
korygować odchylenia koloru o 1/16-piksela, umożliwia również
segmentację całego ekranu na 121 punktów i indywidualne
dostosowanie w celu wyświetlania filmów bez zniekształceń
kolorów. Dwa ustawienia mogą zostać zapisane w pamięci.

Pamięć ustawień pracy obiektywu
Funkcja zapisuje dziesięć*10 odrębnych ustawień pracy obiektywu
dla zoomu, przesunięcia i ostrości, które można łatwo przywołać
z pamięci. Ustawienia pamięci mogą być łatwo przełączane
pomiędzy każdą z konfiguracji, za pomocą pilota zdalnego
sterowania.
*10: DLA-RS600 i DLA-RS500
Przykład zapamiętanych ustawień obiektywu
(w trybie CinemaScope)

Natychmiast po rozpoczęciu
użytkowania

Pamięć 1: Standard 16:9
Pamięć 1: Standard 16:9

Po 1000 godzin pracy

Pamięć 2: CinemaScope

Po automatycznej kalibracji
Symulacja obrazu

12-stopniowa manualna regulacja gamma
Na prośbę użytkowników, do oprogramowania kalibracji została
dodana ręczna regulacja gamma.
Oprócz regulacji w czasie rzeczywistym
za pośrednictwem PC, możliwa jest
regulacja z użyciem sensora optycznego.
Istnieje również możliwość importu
i eksportu danych gamma.
*8: W celu ustawienia przeglądania konfiguracji i automatycznej kalibracji
wymagane jest zainstalowanie oprogramowania JVC na komputerze PC
podłączonym do projektora za pośrednictwem sieci LAN i czujnika optycznego
Szczególy na stronach JVC.

Pamięć 3: CinemaScope z napisami
wyświetlanymi poza ekranem

Symulacja obrazu

Kompatybilność z Control4 SDDP
Nowe modele projektorów J VC D-ILA są kompat ybilne
z protokołem Simple Device Discovery Protocol (SDDP),
wykorzystywanym przez system Control4. Gdy do systemu
Control4 dodane zostanie kompatybilne urządzenie SDDP,
jest ono automatycznie rozpoznawane
ora z dod awa ne są sterow n i k i
projektora umożliwiające zewnętrzną kontrolę*11
*11: Wymagany oddzielny kontroler oraz aplikacja.

Prestiżowe certyfikaty –
THX 3D i ISF

Wysoka jakość obrazów 3D,
wyświetlanych w technologii D-ILA

DLA-RS600 i RS500 uzyskały certyfikat THX 3D poświadczający
precyzję wyświetlania najwyższej jakości obrazów 2D i 3D
w warunkach domowych, tak jak życzyłby sobie twórca filmu.
W ramach procesu certyf ikacji THX, przeprowadzanych
jest ponad 400 testów laboratoryjnych oceniających precyzję
kolorów, cross-talk, kąt widzenia i proces przetwarzania
obrazów. Certyfikat gwarantuje najwyższą jakość. Projektory
p o s i a d aj ą r ów n ie ż t r y b k a l i b r a c ji I SF C 3 (C e r t i f ie d
Calibration Controls)*12, który zapewnia wyświetlanie filmów
i treści video z jakością idealnie dopasowaną do źródła
oraz uzyskanie wspaniałych obrazów zoptymalizowanych
dla konkretnych środowisk.

Oprócz autorskiej technologii JVC Frame Addressing
(adresowanie klatek), umożliwiającej reprodukcję obrazów 3D
z wyrazistymi, żywymi kolorami, zawierający nowe chipy
D-ILA układ optyczny zapewnia wysoką jasność. Dodatkowo,
zminimalizowane zostało, często występujące w obrazach 3D,
zjawisko nakładania klatek (cross-talk). Ciesz się realistycznymi,
ekscytującymi obrazami 3D w technologii
JVC D-ILA.

*12: Profesjonalna kalibracja przeprowadzana jest przez przeszkolonych instalatorów.

Uwagi dotyczące oglądania materiałów 3D
• Opcjonalny emiter sygnału 3D i okulary 3D są wymagane do oglądania
obrazów 3D, wyświetlanych z projektorów D-ILA. Niezbędny jest kompatybilny
odtwarzacz video 3D i oprogramowanie video 3D (media 3D lub programy 3D).
• Postrzeganie obrazów 3D może się różnić u poszczególnych widzów.
• Należy zaprzestać oglądania obrazów 3D, jeśli pojawi się dyskomfort
w postaci bólu głowy, zawrotów głowy, zmęczenia oczu, itd.
• Oglądanie obrazów 3D przez dzieci poniżej piątego roku życia nie jest zalecane.
• Przed rozpoczęciem oglądania obrazów ze źródeł 3D, zapoznaj się ze środkami
ostrożności wyszczególnionymi w instrukcji obsługi.

Charakterystyka
Model

DLA-RS600

DLA-RS500

DLA-RS400

Technologia 4K e-shift4*1

●

●

●

Wejście sygnału 4K (4K60P 4:4:4)

●

●

●

Kompatybilność z treściami HDR

●

●

●

Obsluga 3D

●

●

●

Funkcja Multiple Pixel Control

●

●

●

Funkcja Clear Motion Drive

●

●

●

Motion Enhance

●

●

●

Technologia Real Colour Imaging

●

●

—

Temperatura koloru (tryb Xenon)

●

●

—

Procesor MPC

●

●

●

Picture Tone

●

●

●

● (przesunięcie o 1/16-piksela,

● (przesunięcie o 1/16-piksela,

● (przesunięcie o 1/16-piksela,

2 ustawienia)

2 ustawienia)

2 ustawienia)

● (10 ustawień)

● (10 ustawień)

● (5 ustawień)

Regulacja obrazu w zależności od typu ekranu

●

●

●

Automatyczna kalibracja*2

●

●

●

12 punktowa manualna regulacja gamma*3

●

●

●

Import/eksport danych obrazu*3

●

●

●

THX 3D

●

●

—

ISF C3

●

●

—

Kompatybilność z Control4 SDDP

●

●

●

Pixel Adjust
Pamięć ustawień obiektywu

*1 Funkcja niedostępna w trybie 3D. *2 Wymaga dostępnego opcjonalnie czujnika optycznego, PC i kabla LAN. *3 Wymaga dedykowanego oprogramowania, PC i kabla LAN.

Opcjonalne akcesoria

PK-L2615U

PK-AG3

PK-EM2

Wymienna lampa

Okulary 3D (RF)

Emiter sygnalu 3D (RF)

Tabela odległości

Specyfikacja

Wielkość ekranu (16:9)

Odległość od ekranu

Przekątna ekranu
(cale)

Szerokość
(mm)

Wysokość
(mm)

Minimum (m)

Maksimum (m)

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

1,328
1,549
1,771
1,992
2,214
2,435
2,656
2,878
3,099
3,320
3,542
3,763
3,984
4,206
4,427

747
872
996
1,121
1,245
1,370
1,494
1,619
1,743
1,868
1,992
2,117
2,241
2,366
2,490

1.78
2.09
2.40
2.70
3.01
3.31
3.62
3.92
4.23
4.53
4.84
5.14
5.45
5.75
6.06

3.66
4.28
4.89
5.51
6.13
6.75
7.36
7.98
8.60
9.22
9.84
10.45
11.07
11.68
12.30

DLA-RS600
Urządzenie

DLA-RS500

Technologia 4K e-shift4

●

Rozdzielczość

3840 x 2160*1

Obiektyw

x2 zoom z elektryczną regulacją ostrości; f=21.4-42.8 mm / F3.2-4

Funkcja przesunięcia obiektywu

±80% w pionie, ±34% w poziomie (elektryczny)

Osłona obiektywu

●

Lampa

—

●

Wielkość wyświetlanego obrazu

60– 200 cali (przekątna)
NSH 265W (żywotność około 4.500 godzin podczas pracy w trybie normalnym)

Jasność
Dynamiczny
Kontrast

1.900 lm

1.800 lm

1.700 lm

1.500.000:1

1.200,000:1

400.000:1

120.000:1

40.000:1

Natywny

Wejście

*Podane w tabeli wartości mogą się różnić ±5%.

DLA-RS400

0.7 calowy chip Full HD D-ILA (1920 x 1080) x3

150.000:1

HDMI

2 (3D/Deep Colour/HDCP 2.2)

Trigger

1 (Mini jack, DC12V/100mA)

3D Sync

1 (Mini DIN 3pin)

RS-232C

1 (D-sub 9pin)

Wyjścia

Złącza
Terminale
sterujące

LAN (RJ-45)

1

Format wejściowego sygnału
video (cyfrowy)

480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24,
3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24

Format wejściowego sygnału
PC (HDMI)

VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+

Frame
Packing
Format 3D

720p 60/50, 1080p 24

Side-by-Side
(połowa)

720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50

Top & Bottom

720p 60/50, 1080p/24

Pobór energii

380 W (w trybie czuwania: 1.5W, w trybie Eco: 0.4W)

Poziom szumu

21 dB (podczas pracy w trybie normalnym)

Wymagane zasilanie

AC100 V-240 V, 50/60 Hz

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

455 mm x 179 mm x 472 mm

Waga (netto)

15.6 kg

15.6 kg

15.4 kg

*1 Rozdzielczość w trybie 3D wynosi 1920x1080.
*2 Gdy wejściowy sygnał video wynosi 4096 x 2160p, dane powyżej 3840 nie są wyświetlane po równo dla lewej i prawej strony.

Wymiary zewnętrzne (mm)
Bok (lewy)

472

24

11

128

45

ø60

Tył

37

128

41

55

337

45

45

11

58

455

5

91

117

290

472

48

79

Przód

179

45

Dół

80

Góra
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• D-ILA jest zastrzeżonym znakiem towarowym JVCKENWOOD Corporation. • Control4 i logo Control4 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Control4 Corporation. • THX i logo THX są znakami towarowymi
należącymi do firmy THX Ltd., które mogą być zastrzeżone i podlegać jurysdykcji. • ISF jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Imaging Science Foundation, Inc. • HDMI, logo HDMI i High48 LLC. • Urządzenia D-ILA są produkowane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii; 0,01% lub mniej pikseli
Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
może nie być wyświetlanych. • Projektor jest wyposażony w wysokociśnieniową lampę rtęciową, która może pęknąć, powodując głośny huk, w sytuacji gdy projektor zostanie uderzony lub po upływie czasu
eksploatacji lampy. • Należy pamiętać, że w zależności od sposobu użytkowania projektora może nastąpić znaczna różnica w ilości godzin działania lamp, zanim nastąpi konieczność ich wymiany • Instalacja
nowej lampy jest płatna. • Wszystkie inne wyszczególnione marki lub nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. • Zdjęcia
wykorzystane w katalogu stanowią symulację. • Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. • Wszystkie prawa zastrzeżone.

www.jvc-pro.pl

"JVC" jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do JVCKENWOOD Corporation.

