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Projektory 3D 

* Do oglądania obrazów 3D wymagane są opcjonalne okulary 3D (PK-AG1) i emiter sygnału 3D (PK-EM1).



Naturalne tekstury i obrazy filmowej jakości,
 dzięki nowym projektorom D-ILA od JVC.

Precyzyjne odwzorowanie kolorów ma kluczowe znaczenie dla Użytkowników korzystających z wysokiej 
rozdzielczości materiałów video. JVC wykorzystała całą swoją wiedzę dotyczącą reprodukcji barw,  
do opracowania ekskluzywnej technologii Real Colour Imaging, która dokładnie analizuje szczegółowe 
informacje przestrzeni kolorów w celu jak najwierniejszego odwzorowania oryginału.

W celu poprawienia kontrastu i zapewnienia szerszego spektrum kolorów, JVC zastosowała w projektorach 
D-ILA nowy mechanizm optyczny oraz ustawienia barwowe równoważne lampom ksenonowym. 
Opracowane przez JVC rozwiązania technologiczne, pozwolą Ci cieszyć się doskonałej jakości projekcją, 
nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych, gwarantując uzyskanie tekstur obrazów z wyraźnie 
widocznymi niuansami i detalami, tak jak w kinie. 

Dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu kolorów, projektory D-ILA zapewniają dokładne i wierne wyświetlanie 
oryginalnych materiałów video. Odkryj możliwości projektorów JVC i doświadcz jakości na własne oczy.



Projekcja obrazów 3D*
Teraz możesz oglądać stereoskopowe obrazy 3D w zaciszu własnego salonu i to bez 

potrzeby użycia specjalnego ekranu. Projektory JVC DLA-X7 i DLA-X3, wykorzystują 

metodę Frame Sequential 3D do jednoczesnego wyświetlania obrazów lewej i prawej 

klatki. Za pomocą aktywnych okularów 3D obraz jest rozdzielany, osobno dla lewego  

i prawego oka, co umożliwia uzyskanie efektu trójwymiarowości. Dodatkowo, szybki  

czas reakcji i jakość oferowana przez technologię D-ILA, umożliwia widzom cieszenie  

się żywymi i barwnymi obrazami 3D, z mniejszymi zniekształceniami i smużeniami. 

Projektory DLA-X7 i DLA-X3 są kompatybilne z różnymi formatami 3D, łącznie z Frame 

Packing dla Blu-ray 3D, Side-by-Side i Top-and-Bottom.

     
* Do oglądania obrazów 3D niezbędne są okulary 3D (PK-AG1) oraz emiter sygnału (PK-EM1).

Uwaga: Keystone, tryb V-stretch i niektóre inne funkcje nie mogą być używane podczas gdy projektor pracuje w 3D.  

Uwagi dotyczące oglądania materiałów video 3D

• Opcjonalny emiter sygnału 3D i okulary 3D są wymagane do oglądania  
 obrazów 3D, wyświetlanych z projektorów DLA-X7 i DLA-X3. Niezbędne jest  
 również oprogramowanie video 3D (media 3D lub programy 3D) i kompatybilny  
 odtwarzacz video 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 oglądaniem obrazów z jakichkolwiek źródeł 3D, zapoznaj się ze  
 środkami ostrożności wyszczególnionymi w instrukcji obsługi.

Dynamika stereoskopowych obrazów 3D –  
zabawa właśnie się rozpoczyna.

■ Opcjonalne wyposażenie

Okulary 3D 
PK-AG1-B 

Emiter sygnału 3D
PK-EM1

Wyświetlanie obrazów 3D

Obrazy dla lewego i prawego oka wyświetlane  
są naprzemiennie z dużą częstotliwością

Dla prawego 
oka 

Dla lewego  
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DLA-X7-B
Projektor D-ILA 3D Full HD 

Najwyższej jakości Kino w Twoim domu!

■ Ustawienia temperatury barwowej równoważne lampie ksenonowej (tryb Xenon) 

Kolejnym sposobem na uzyskanie filmowej jakości obrazów jest połączenie technologii Real Colour Imaging, 

z ustawieniami kolorów odpowiadającymi tym oferowanym przez lampy ksenonowe, popularne źródło światła 

stosowane w kinach. Tryb Xenon, przy użyciu wysoce wydajnych i ekonomicznych, wysokociśnieniowych 

lamp UHP, pozwala na autentyczne 

odwzorowanie kolorów najbardziej 

zbliżonych do tych z filmów  

w kinach.

        Ekskluzywna technologia JVC – Real Colour Imaging 

Konwencjonalne ustawienia barw Tryb Xenon 

Tworzenie filmów jest czasochłonnym procesem wymagającym znacznych nakładów pracy. W JVC, skupiliśmy 

się na zwiększeniu informacji dotyczących przestrzeni kolorów aby zagwarantować, że wszystkie obrazy będą 

wyświetlane jak najwierniej. JVC przeanalizowała informacje dotyczące kolorów oryginalnego materiału, tworząc 

ekskluzywne profile kolorów, w ten sposób powstała technologia Real Colour Imaging. System Real Colour 

Imaging precyzyjnie wykrywa specyfikację koloru w filmie, w celu optymalizacji replikacji koloru i podniesienia 

jakości obrazu.



Układ optyczny gwarantujący filmową jakość

0,7-calowe chipy D-ILA Full HD mogą 
wyświetlać głęboki czarny, jak i maksymalny 
biały w tym samym czasie i w tym samym 
polu obrazu. Gwarantuje to niezwykle szeroki 
zakres dynamiki dla bardziej żywej i naturalnej 
reprodukcji kolorów.

70.000:1

Biały

Czarny

DLA-X7

Dynamiczna przesłona jest otwierana 
dla jasnych scen, aby zwiększyć poziom 
bieli. W ten sposób dochodzi do spadku 
poziomu czerni.

Konwencjonalne projektory z dynamiczną przesłoną

Dynamiczna przesłona jest 
zamykana dla ciemnych scen aby 
zwiększyć poziom czerni, ale w tym 
samym czasie dochodzi do 
degradacji jakości bieli.

70.000:1

3.000:1
~5.000:1

Wiązka 
światła

Wi zka wiat a 

Wiązka 
światła

Przesłona 
otwarta 

Przesłona 
zamknięta 

       Wyjątkowo wysoki poziom kontrastu,  
 wynoszący 70.000:1 
Nowy mechanizm optyczny, składa się z przeprojektowanych 
polaryzatorów, lampy i przesłony obiektywu, która eliminuje zbędne 
światło, czyniąc możliwym uzyskanie niezwykle wysokiego poziomu 
naturalnego kontrastu wynoszącego 70.000:1. Wysoki kontrast i filmowa 
jakość, oferowane przez urządzenia D-ILA, pomagają uzyskać płynne 
przejścia w skali szarości, wyższy poziom czerni, a tym samym większą 
głębię wyświetlanego obrazu.

DLA-X7 Bezkonkurencyjna jakość obrazu

Regulacja wyłączona Regulacja włączona

Zalety naturalnego kontrastu 

       Adobe RGB dla szerszego spektrum kolorów 
Nowy mechanizm optyczny pozwala stworzyć szersze spektrum 

reprodukcji barw dzięki zastosowaniu innowacyjnego filtru kolorów.  

W rezultacie uzyskiwane jest pełne spektrum reprodukcji barw, z pełnym 

pokryciem dla różnych przestrzeni kolorów, takich jak Adobe RGB, DCI 

 oraz HDTV a także 20%* wzrost spektrum reprodukcji kolorów w 

porównaniu do konwencjonalnych 

modeli projektorów JVC. Dzięki 

rozszerzeniu przestrzeni kolorów, 

nowy mechanizm optyczny 

wyświetla żywsze kolory, takie jak 

zieleń drzew, błękit oceanów, itp., 

które były trudne do odwzorowania 

aż do tego momentu.
* W porównaniu do modelu DLA-HD950

       Nowy system zarządzania kolorem z 7-osiową   
 regulacją kolorów
Oprócz klasycznego 6-osiowgo systemu regulacji kolorów RGB + CMY, 

powstał nowy system zarządzania kolorem. W celu zapewnienia 

precyzyjnej regulacji barw, nasycenia i intensywności, wprowadzony 

został siódmy kolor – pomarańczowy. Dodanie go do osi regulacji, 

znacząco wpłynęło na zwiększenie skali odcieni skóry. Dla poprawy 

funkcjonalności, tylko aktualnie kalibrowany kolor pojawi się na ekranie, 

podczas, gdy pozostałe będą wyświetlane w skali szarości.

       Nowe tryby regulacji w zależności od typu ekranu*   
JVC skupiła się na indywidualnych właściwościach ekranu, aby zapewnić 

wierne odwzorowanie filmowej jakości obrazów. Poprzez udoskonalenie 

trybów korekcji ekranowej stosowanej w konwencjonalnych modelach,  

nowe tryby regulacji ekranu analizują typ ekranu i jego charakterystykę RGB. 

Użytkownik może wybierać optymalne parametry ze zbioru 99 ustawień 

dopasowując charakterystykę ekranu dla bardziej naturalnej i zbalansowanej 

reprodukcji kolorów. 
* Więcej informacji na stronach internetowych JVC, w tabeli porównawczej dotyczącej ekranów i trybów regulacji.

-16 ±0 +16

       JVC Film Tone 
Do tej pory, próby poprawienia ustawienia jasności lub kontrastu, zgodnie 
z zapotrzebowaniami spowodowanymi oczekiwanym poziomem czerni lub 
bieli powodowały nieprawidłowe przesunięcia większości dotychczasowych 
ustawień. W celu rozwiązania tego problemu, JVC wprowadziła regulację 
Film Tone, która działa na rzecz równowagi gamma, kontrastu i ustawień 
jaskrawości, bez wpływu na skalę szarości, umożliwiając regulację jaskra-
wości najlepiej dopasowaną do warunków otoczenia.  

       Korekcja w ciemnych i jasnych obszarach
Regulacja skali szarości jest kolejnym istotnym czynnikiem tworzenia 

obrazów o wysokiej jakości, które mogą być niezależnie regulowane  

w ciemnych i jasnych obszarach. Dzięki umożliwieniu tego typu korekcji, 

pożądany poziom gradacji jest osiągany, bez żmudnego procesu korekcji 

gamma stosowanego w konwencjonalnych modelach.

Pierwszy na świecie*1 projektor  
z certyfikatem THX 3D*2

JVC DLA-X7 jest pierwszym na świecie projektorem, który uzyskał 
prestiżowy certyfikat THX 3D. W ramach procesu certyfikacji THX 3D, 
przeprowadzane jest ponad 400 testów laboratoryjnych, oceniających 
precyzję kolorów, cross-talk, kąty widzenia i proces przetwarzania 
obrazów, dla zapewnienia najwyższej jakości 3D i 2D. Projektor posiadający 
tryb THX Cinema został wyposażony w przycisk dla odtwarzania filmów 
2D i 3D z płyt Blu-ray i audycji TV. Dodatkowo, projektor może zostać 
profesjonalnie skalibrowany przez przeszkolonych specjalistów, którzy 
dobiorą odpowiedni tryb THX w zależności od zastosowanego ekranu. 

 

—  DLA-X7
—  Adobe RGB
—  HDTV
—  DCI
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Certyfikat ISF (Imaging Science Foundation)
Licencjonowany przez elitarną organizację ISF projektor  
DLA-X7 posiada tryb kalibracji ISF C3 (Certified Calibration Controls), 
umożliwiający przeszkolonym instalatorom profesjonalną kalibrację  
w zależności od typu i powierzchni ekranu, warunków oświetleniowych 
oraz źródła obrazu video, a następnie zapisanie precyzyjnych 
ustawień. Zapewnia to wyświetlanie filmów i treści video z jakością 
idealnie dopasowaną do źródła oraz uzyskanie wspaniałych obrazów 
zoptymalizowanych dla konkretnych środowisk.

* 1 Zgodnie z danymi z 1 listopada 2010, dotyczącymi projektorów Kina Domowego.
* 2 Najbardziej efektywna przekątna ekranu dla 3D to 90 cali (16:9).

Wyświetla tylko kolor który jest aktualnie 
kalibrowany, pozostałe kolory są wyświetlane 

w skali odcieni szarości.



Konwencjonalny projektor DLA-X3

DLA-X3-B/W
Projektor D-ILA 3D Full HD

DLA-X3-B DLA-X3-W

DLA-X3 Wspaniałej jakości obrazy nawet w jasnych pomieszczeniach. 

Nowy Clear Motion Drive – wyłączony Nowy Clear Motion Drive – włączony

Regulacja wyłączona Regulacja włączona

0,7-calowe chipy D-ILA Full HD mogą 
wyświetlać głęboki czarny, jak i maksymalny 
biały w tym samym czasie i w tym samym 
polu obrazu. Gwarantuje to niezwykle szeroki 
zakres dynamiki dla bardziej żywej 
i naturalnej reprodukcji kolorów.

50.000:1

Biały

Czarny

DLA-X3

Dynamiczna przesłona jest otwierana dla 
jasnych scen, aby zwiększyć poziom 
bieli. W ten sposób dochodzi do spadku 
poziomu czerni.

Konwencjonalne projektory z dynamiczną przesłoną

Dynamiczna przesłona jest 
zamykana dla ciemnych scen aby 
zwiększyć poziom czerni, ale w tym 
samym czasie dochodzi do 
degradacji jakości bieli.

50.000:1

3.000:1
~5.000:1

Wiązka 
światła

Wiązka 
światła

Przesłona 
otwarta

Przesłona 
zamknięta

Zalety naturalnego kontrastu 

       Siedem trybów obrazu i trzy przestrzenie kolorów
Użytkownicy mogą wybierać spośród siedmiu trybów wyświetlania dla 

perfekcyjnego dopasowania treści i obrazu. Trzy przestrzenie kolorów  

są wykorzystywane dla osiągnięcia optymalnej przestrzeni kolorów, 

która stanowi uzupełnienie dla trybu obrazu.

 Wspaniałe obrazy o jasności 1300 lumenów i wysoki  
 współczynnik naturalnego kontrastu 50.000:1
Udoskonalony mechanizm optyczny wykorzystuje nowo opracowaną, 

wysokoefektywną 220W lampę UHP, aby osiągnąć poziom jasności 

 1300 lumenów. Autorska technologia JVC, oparta na chipach D-ILA,  

zapewnia projektorowi DLA-X3 poziom naturalnego kontrastu na poziomie 

50.000:1, gwarantując dynamiczną reprodukcję obrazów video,  

o wyjątkowo wysokim kontraście, nawet w jasnych pomieszczeniach. 

       Nowa technologia Clear Motion Drive dla poprawy 
 jakości obrazów charakteryzujących się szybkim ruchem
JVC udoskonaliła technologię Clear Motion Drive przez zastosowanie 

algorytmu interpolacji, który zwiększa precyzję detekcji charakteru obrazu 

pomagając wykryć płynny ruch. Poprzez redukcję rozmyć, które mogą  

być generowane w szybkich scenach, np. imprezy sportowe, nowy  

Clear Motion Drive, zastosowany w modelach DLA-X7 i DLA-X3, sprawia 

że wyświetlane obrazy są znacznie gładsze i bardziej przejrzyste. Ilość 

opóźnień jest znacznie ograniczana, dzięki czemu projektory idealnie 

sprawdzają się także podczas gier video.

       Tryby regulacji w zależności od charakterystyki ekranu
Ponieważ jakość wyświetlanego obrazu może się nieznacznie różnić  
w zależności od typu stosowanego ekranu, DLA-X3 został wyposażony 
w opracowane przez JVC tryby regulacji ustawień w zależności od typu 
 ekranu, które pozwolą Użytkownikom wybrać optymalny tryb, aby 
dopasować charakterystykę ekranu dla bardziej naturalnego  
i zrównoważonego odwzorowania kolorów.



Zestawienie
najważniejszych funkcji 
dla DLA-X7 i DLA-X3

Wymienna lampa  
PK-L2210U

Okulary 3D 
PK-AG1-B

Emiter sygnału 3D 
PK-EM1

Osłona obiektywu zamknięta  
(zasilanie wyłączone)

Osłona obiektywu otwarta  
(zasilanie włączone)

       Automatyczna osłona obiektywu 
Unikalna automatyczna osłona obiektywu otwiera się i zamyka w 
momencie włączenia/wyłączenia zasilania, w celu ochrony przed kurzem 
lub uszkodzeniami. Użytkownicy mogą być pewni, wolnego od kłopotów, 
bezawaryjnego sterowania z pilota, nawet jeśli projektor zostanie 
zainstalowany pod sufitem.

       Zgodność z najnowszym standardem HDMI:  
 wersja 1.4a
Dwa standardowe wejścia HDMI wersja 1.4a, kompatybilne z 3D, 
wejściem 1080p/24 i Deep Colour, gwarantują uzyskanie 12-bitowych 
(68.7 miliarda kolorów) sygnałów na każdy kolor. Dwa terminale są 
rozmieszczone w odpowiedniej odległości od siebie, tak aby umożliwić 
równoczesne umieszczenie dwóch 
kabli HDMI.

DLA-X3DLA-X7

       Terminale wejściowe i wyjściowe
Oprócz terminali HDMI kompatybilnych ze źródłami Blu-ray i DVD, 
projektory posiadają terminal LAN*, terminale zdalnego sterowania 
za pośrednictwem zewnętrznego czujnika na podczerwień, oraz 
terminal trigger umożliwiający automatyczne przesunięcie soczewki 
anamorficznej.
                                         * Tylko DLA-X7

       Elastyczność instalacji
Ustawienie projektora w idealnej pozycji do projekcji jest niezwykle 
proste dzięki funkcji Lens-Shift (przesunięcie obiektywu) ±80%  
w pionie i ±34% w poziomie, pozwalając na przesunięcia obrazu  
za pomocą pilota zdalnego sterowania. Projektory wyposażone  
są w wysokiej klasy obiektyw z 2-krotnym zoomem optycznym,  
z elektrycznym nastawianiem ostrości, co znakomicie przyczynia się  
do uzyskania wspaniałej jakości oraz niezwykłej głębi obrazów na 
ekranach o przekątnej do 100 cali, z odległości pomiędzy 3,1 a 6,2 
metra. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy układu elektronicznego,  
do tej pory czasochłonne ustawienia zoomu i ostrości stały się teraz 
niezwykle proste i bezproblemowe. 

■ Opcjonalne wyposażenie

± 80% w pionie i ± 34% w poziomie, 
funkcja Lens-Shift 
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Nie można równocześnie ustawić maksymalnych wielkości przesunięcia w pionie i poziomie



■ Główne cechy
DLA-X3 DLA-X7

Clear Motion Drive New Clear Motion Drive
Zgodność z 3D 3

Colour Management − 3 (7-osiowy)
Temperatura koloru (Xenon Lamp Mode) − 3

Regulacja Film Tone − 3

Korekcja ciemnych i jasnych obszarów − 3

Tryby regulacji ekranowej 3 tryby 94 trybów
Certyfikat THX − 3 (THX 3D)
Certyfikat ISF − 3

Digital Keystone 3

Automatyczna osłona obiektywu 3
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■ Zewnętrzne wymiary (jednostka: mm)

■ Tabela odległości 
Ekran (16:9) Odległość projektora

Przekątna ekranu 
(cale) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Szerokość (m) Tele (m)

60 1,328 747 1.78 3.66
70 1,549 872 2.09 4.28
80 1,771 996 2.40 4.89
90 1,992 1,121 2.70 5.51
100 2,214 1,245 3.01 6.13
110 2,435 1,370 3.31 6.75
120 2,656 1,494 3.62 7.36
130 2,878 1,619 3.92 7.98
140 3,099 1,743 4.23 8.60
150 3,320 1,868 4.53 9.22
160 3,542 1,992 4.84 9.84
170 3,763 2,117 5.14 10.45
180 3,984 2,241 5.45 11.07
190 4,206 2,366 5.75 11.68
200 4,427 2,490 6.06 12.30

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

Wydrukowano w Belgii – 10/60 NCE
CCZ-3678-10

“JVC” jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Victor Company of Japan, Limited. 

Prawa autorskie © 2010, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Wszystkie prawa zastrzeżone.

DYSTRYBUCJA:

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie zdjęcia wykorzystane w niniejszej broszurze są symulowane. Adobe jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do 
Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ISF jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Imaging Science Foundation, Inc. THX i logo THX są zarejestrowanymi 
znakami handlowymi należącymi do firmy THX Ltd. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. Wszystkie inne marki lub nazwy 
produktów mogą być znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

• 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.  • Lampa projektora wymaga okresowej wymiany i nie jest objęta gwarancją.  • Urządzenia D-ILA są produkowane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, 0,01% lub mniej pikseli może  
nie być wyświetlanych.

■ Specyfikacja
DLA-X3 DLA-X7

Urządzenie 0.7-calowe chipy D-ILA x3

Rozdzielczość Full HD D-ILA (1920 x 1080)

Obiektyw 2 x zoom z elektryczną regulacją ostrości
f=21.4mm - 42.8mm

F=3.2 - 4

 Wielkość projekcji 60 - 200 cali (przekątna ekranu)

 Funkcja przesunięcia obiektywu ±80% w pionie; ±34% w poziomie (elektryczny)

Lampa 220 W lampa UHP (żywotność: około 3.000 godzin  
przy pracy w normalnym trybie)

Jasność 1300 lumenów

Poziom kontrastu Naturalny: 50.000:1 Naturalny: 70.000:1

Terminale wejściowe Komponent 1 (RCA; Y, PB/CB, PR/CR)

HDMI 2 (ver.1.4a, 3D, Deep Colour zgodny z CEC)

Analogowe RGB (PC) — 1 (D-sub 15-pin)

Terminale wyjściowe Trigger 1 (3.5mm średnica wtyku zasilającego DC, DC 12V)

3D sync 1 (mini DIN 3-pin)

Terminale sterujące RS-232C 1 (D-sub 9-pin)

Pilot 1 (mini jack)

LAN (RJ-45) — 1

Wejście video Cyfrowe 480i/p, 576i/p, 720p 50/60, 1080i 50/60, 
1080p 24/50/60

Analogowe 480i/p, 576i/p, 720p 50/60, 1080i 50/60

Wejście PC HDMI VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+, WUXGA

Analogowe RGB 
(D-sub 15-pin) —

VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, 
SXGA, SXGA+, WSXGA+,  

1920 x 1080, MAC 13", 16", 19"

Format 3D Frame packing 1080p 24, 1080i 50/60, 720p 50/60

Side-by-side 1080p 50/60, 1080i 50/60

Top and bottom 1080p 24, 720p 50/60

Poziom szumu 20dB (w normalnym trybie)

Wymagane zasilanie AC 110V-240V, 50/60Hz

Pobór energii 350W (w trybie spoczynku: 0.9W)

Wymiary: szer. x wys. x gł., mm 455 x 179 x 472

Waga, kg 14.7 15.1

www.jvc.pl
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