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N ajwa˝niejsze z nich to oczywiÊcie
pojawienie si´ dêwi´ku, a na-
st´pnie koloru. Teraz jesteÊmy

Êwiadkami kolejnego prze!omu, a miano-
wicie uzupe!nienia wyÊwietlanego obrazu
o trzeci wymiar. 

Panasonic ju˝ dziÊ wprowadza rozwiàza-
nia, dzi´ki którym mo˝emy myÊleç o kinie
3D w naszych domach; ju˝ nie w katego-
riach przysz!oÊci, ale teraêniejszoÊci.

Dla japoƒskiego koncernu technologia
ta nie jest w!aÊciwie ˝adnà nowoÊcià. Od
lat w kinach Imax wyÊwietlane sà filmy
trójwymiarowe. Obecnie takie mo˝liwoÊci
oferuje coraz wi´cej sal kinowych, ale nad
oglàdaniem filmów 3D w domowym zaci-
szu ma!o kto si´ dotàd zastanawia!.

Jeszcze przed ustaleniem specyfikacji
Blu-ray 3D przez Blu-ray Disc Association
Panasonic podjà! wspó!prac´ z hollywo-
odzkimi studiami i filmowcami, aby prze-

prowadziç próby kodowania

obrazu Blu-ray 3D oraz authoringu menu
i napisów. Dzi´ki temu oÊrodek Advanced
Authoring Center zyska! doÊwiadczenie 
w doradzaniu firmom podczas wst´pnych
faz planowania tytu!ów na Blu-rayu 3D.

Wspó!praca z filmowcami to jedna stro-
na medalu. Drugà jest proponowanie 
odbiorcom gotowych rozwiàzaƒ, które
umo˝liwià wejÊcie w Êwiat trójwymiarowe-
go kina. Na poczàtku 2010 roku firma 
zaprezentowa!a trzy nowe odtwarzacze
Blu-ray (DMP-BD45, DMP-BD65 i DMP-
-BD85) oraz pierwsze êród!o Blu-ray 3D.
To ostatnie, w po!àczeniu z telewizorem
plazmowym Full HD 3D i aktywnymi oku-
larami, zapewnia wra˝enie trójwymiaru 
w czasie domowych seansów. We wszyst-
kich modelach urzàdzeƒ zastosowano te˝
technologi´ PHL Reference Chroma Pro-
cessor Plus, opracowanà we wspó!pracy 
z Panasonic Hollywood Laboratory. Ma
ona gwarantowaç charakterystyk´ barwnà
wiernà oryginalnemu filmowi. Uzupe!nie-
niem kodeków audio w BD65, BD85 
i BDT350 jest funkcja remasteringu, która
zwi´ksza rozdzielczoÊç sygna!u odtwarza-
nego z p!yt CD i innych êróde!, a tak˝e po-

prawia jakoÊç wielokana!owego dêwi´-
ku z BD i DVD.

Aby pokazaç, jak realne sà pomys!y,
które jeszcze do niedawna wydawa!y

si´ pieÊnià przysz!oÊci, Panasonic, po
raz pierwszy w Polsce, zaprezentowa! sys-
tem kina domowego 3D Full-HD. Wszyscy 
fani nowoczesnych technologii mieli mo˝-
liwoÊç obejrzenia trójwymiarowych fil-

mów na terenie jednego z centrów handlo-
wych w Warszawie. Na parterze zbudowa-
no specjalnà sal´, w której zainstalowano
system oparty na 103-calowej plazmie oraz
odtwarzaczu Blu-ray, dostarczajàcym 
obraz 3D w jakoÊci Full-HD (1920 x 1080
pikseli). Jego uzupe!nienie stanowi!y spe-
cjalne okulary, dzi´ki którym widz mo˝e
oglàdaç trójwymiarowy efekt.

Z kolei na targach CEATEC w Japonii
koncern pokazywa! 50-calowy telewizor
Full-HD 3D wraz ze specjalnymi okulara-
mi migawkowymi. Wykonano je w opra-
cowanej przez Panasonica technice, która
synchronizuje migawk´ z obrazami dla 
lewego i prawego oka wyÊwietlanymi na
ekranie plazmowym. Wykorzystuje si´ tu
metod´ sekwencyjnego wyÊwietlania po-
dwójnej klatki Full- HD, pokazujàc osob-
no ka˝dà klatk´ lewemu i prawemu oku.
Sposób ten jest powszechnie wykorzysty-
wany w kinach trójwymiarowych. Okulary
opracowano tak, aby mogli ich u˝ywaç za-
równo doroÊli, jak i dzieci.

Jakby tego by!o ma!o, na jesieƒ 2010 za-
planowano wprowadzenie do sprzeda˝y
zintegrowanej kamery Full-HD 3D z po-
dwójnym obiektywem, zdolnej do reje-
strowania filmów na kartach pami´ci.

Na razie ceny technologicznych nowi-
nek sà stosunkowo wysokie, ale je˝eli 
Panasonic jako pierwszy wprowadza takie
rozwiàzania, to mo˝na mieç nadziej´, ˝e
nied!ugo zaprezentuje te˝ bardziej przy-
st´pne produkty, pozwalajàce na wejÊcie 
w Êwiat trójwymiarowego kina. "

Profil Panasonic 3D

Trzeci wymiar 
coraz bli˝ej

Od czasu 
wynalezienia 
kinematografu i przeprowadzenia
pierwszej projekcji filmowej 
Êwiat X Muzy prze˝y! kilka 
powa˝nych zmian. 

Trzeci wymiar 
coraz bli˝ej
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