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Cho! zabawa z trzecim wymiarem 
zacz"#a si" stosunkowo niedawno, 
to ju$ dzi% koncerny elektronicz-

ne wi&$& swoj& przysz#o%! z rozwojem tej 
technologii. Nic dziwnego, $e prezentacja 
LG zacz"#a si" od wykresów i s#upków po-
kazuj&cych prognozowany wzrost sprze-
da$y telewizorów z pod%wietleniem LED, 
modeli 3D i ekranów mog&cych si" #&czy! 
z Internetem. Wszystkie oczywi%cie szybo-
wa#y w gór", ale dla klientów najwa$niejsze 
jest to, co mo$na kupi! ju$ dzi%.

W sali wystawowej zgromadzono mnó-
stwo sprz"tu, pocz&wszy od ekranów, przez 
rzutniki i zestawy g#o%nikowe, a na od-
twarzaczach z #&czno%ci& bezprzewodow&  
i wbudowanym dyskiem ko'cz&c. Wszyst-
ko to by#o jednak tylko dodatkiem do 

trójwymiarowych ekranów. Uczestnicy 
spotkania mieli mo$liwo%! porównania 
ró$nych modeli i technologii prowadz&-
cych do uzyskania efektu 3D.

Gwiazd& przedstawienia by# projektor 
CF3D. To pot"$na profesjonalna maszy-
na, przeznaczona dla bardzo zamo$nych 
u$ytkowników oraz (rm, które chc& 
urz&dza! w swoich siedzibach trójwy-
miarowe projekcje. Na przyk#ad biur ar-
chitektonicznych, które we w#asnej salce 
projekcyjnej chcia#yby pokazywa! klien-
tom trójwymiarowe modele budynków  
i wn"trz. Urz&dzenie jest do%! skompliko-
wane, poniewa$ w obudowie pracuj& dwa 
projektory Full-HD. )wiat#o, emitowane 
przez dwa uk#ady, po jednym dla ka$de-
go oka, zbiega si" na wspólnym lustrze. 

Dlatego z zewn&trz widzimy tylko jeden 
system optyczny.

Projektor pracuje w technologii DLP.  
Jasno%! wynosi 1250 ANSI lumenów, a kon-
trast 7000:1. System TruMotion 120 Hz ma 
eliminowa! rozmazanie obrazu w szybkich 
sekwencjach, a automatyczna kalibracja 
– zapewnia! optymaln& jaskrawo%! i in-
tensywne kolory. Poniewa$ ka$dy z dwóch 
umieszczonych w %rodku uk#adów projek-
cyjnych mo$e si" starze! w innym tempie, 
producent zadba# o uk#ad koryguj&cy ewen-
tualne niedoskona#o%ci obrazu i kompensu-
j&cy efekty zu$ywania si" elementów.

W trybie ekonomicznym $ywotno%! 
lamp okre%lono na 3500 godzin. Nad w#a%- 
ciwym odwzorowaniem czerni czuwa sys-
tem SXRD. Najlepsze jednak, $e trójwy-
miar jest otrzymywany w trybie pasywnym. 
Oznacza to, $e zamiast ci"$kich okularów  
z w#asnym zasilaniem mo$emy za#o$y! lek-
kie i wygodne, które s& te$ o wiele ta'sze od 
aktywnych odpowiedników.

Nigdy nie by#em przekonany do tech-
nologii 3D, ale prezentacja LG zmieni#a to 
nastawienie. Obraz z projektora CF3D by# 
niesamowity! Wyeliminowano ogromn& 
wad" trójwymiarowego obrazu, a miano-
wicie utrat" wyrazisto%ci dalszych planów  
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i wra$enie rozwarstwiania si" obiektów wraz 
ze wzrostem odleg#o%ci od widza. Nie zaob-
serwowa#em te$ migotania ani denerwuj&-
cego efektu przeskakuj&cych klatek. Po raz 
pierwszy w czasie ogl&dania (lmu 3D nie 
rozbola#a mnie g#owa. Nie czu#em si" zm"-
czony ani przyt#oczony obrazem. Nigdy do-
t&d nie zachwyci#em si" tak& prezentacj&, ale 
projektor LG zrobi# na mnie du$e wra$enie. 
Jego wad& jest cena – 30000 z#. Do tego nale-
$y jeszcze doliczy! metalizowany ekran nie 
zmieniaj&cy polaryzacji.

Je%li domowy bud$et nie ud*wignie ta-
kiego wydatku, mo$na si" zainteresowa! 
projektorem BX327, kosztuj&cym zaledwie 
3000 z#. Czy dziesi"ciokrotna ró$nica w ce-
nie znajduje odbicie w jako%ci obrazu? Tak, 
ale na szcz"%cie nie odbywa si" to drastycz-
nie. Najwi"kszym minusem z punktu widze-
nia komfortu u$ytkowania jest konieczno%! 
zak#adania ci"$kich okularów aktywnych.

Jednym z najbardziej innowacyjnych 
urz&dze' by# przeno%ny odtwarzacz mul-
timedialny DP1. Dzi"ki niemu mo$emy 
odczyta! pliki zapisane na no%nikach ta-
kich jak pendrive czy zewn"trzny dysk. Po 
pod#&czeniu do sieci domowej, przewodo-
wej lub WiFi mo$na odtwarza! materia#y 
zgromadzone na dysku sieciowym. A to 
wszystko w stylowej obudowie o wymiarach 
26,5/8,5/2,6 cm.

Kolejnym krokiem w tym kierunku s& 
nowe dyski sieciowe NAS (Network At-
tached Storage), wyposa$one w HDD  
o pojemno%ci 1 lub 2 TB. Po pod#&czeniu do 
sieci przejrzymy ich zawarto%!, a tak$e %ci&-
gniemy i zapiszemy pliki, nawet je%li akurat 
przebywamy poza domem - dzi"ki stronie 
internetowej u$ytkownik ma do nich sta#y 
dost"p. Komunikacja w sieci DLNA umo$-
liwia odtwarzanie materia#ów zgromadzo-
nych na dyskach przez telewizor, komputer, 
a nawet iPhone’a. Wszystkie urz&dzenia 

mog& si" #&czy! z dyskami i korzysta! z ich 
zasobów niezale$nie, w tym samym cza-
sie. Klienci ceni&cy sobie bezpiecze'stwo 
danych mog& skon(gurowa! model N2B1 
tak, aby tworzy# on ci&g#y backup plików. 
W razie (zycznego uszkodzenia dysku lub 
b#"dów w czasie zapisywania danych, infor-
macje da si" szybko odzyska!. 

Model N1T1 mo$e stanowi! dysk ze-
wn"trzny, wpinany do komputera przez 
USB. Wyposa$ono go tak$e w nap"d DVD, 
wi"c mo$na go wykorzysta! jako zewn"trz-
ny nap"d pod#&czony do tabletu, a nawet 
jako nagrywark" DVD z interfejsem USB. 
Dyski b"d& w Polsce dost"pne od pocz&tku 
listopada. N2B1 b"dzie kosztowa# 1999 z#,  
a N1T1 – 799 z#.

W dziedzinie telewizorów (rma nie za-
powiada zmiany obranego kierunku. Ci&gle 
rozwija technologi" LED i rozwi&zania ma-
j&ce doprowadzi! ekrany do postaci cien-
kich ta+i pozbawionych ramek. Obecnie 
projektantów dzieli od tego jedynie 16 mm. 
Planowane jest tak$e wprowadzanie coraz 
wi"kszej ilo%ci telewizorów wyposa$onych 
w mo$liwo%! bezprzewodowej transmisji 
sygna#u – za pomoc& (rmowych stacji Me-
dia Box, do których pod#&czamy wszystkie 
*ród#a.

Z najciekawszych nowinek – LG przy-
gotowuje piloty reaguj&ce na ruchy r"ki. 
Liczba przycisków zostanie ograniczona do 
minimum, a to dlatego, $e sterowanie b"-
dzie si" odbywa! za pomoc& wy%wietlanego 
na ekranie kursora – tak jak w komputerze. 
Nadaje to nowy sens przegl&daniu stron in-
ternetowych za pomoc& telewizora. Nieste-
ty, nie mo$na by#o zapozna! si" z tym syste-
mem, poniewa$ sterownik zg#upia# od ilo%ci 
ekranów zgromadzonych w sali wystawowej 
i odmówi# pos#usze'stwa. Wygl&da jed-
nak na to, $e granica mi"dzy telewizorami  
a komputerami coraz bardziej si" zaciera.

Projektor  
3D Full-HD CF3D

Dysk sieciowy  
NAS N2B1

Odtwarzacz multimedialny DP1


