IMAGINEA IMAX : ATÂT DE REALĂ ÎNCÂT VEI UITA CĂ ESTE UN FILM
®

Sistemele de proiecție IMAX® de ultimă generație oferă imagini reale, clare, pentru a crea o experiență vizuală atât de reală încât vei uita că te uiți la un film.
Imaginea perfectă

Nu te uiți doar la un film. Fiecare sistem de proiecție este
echipat cu un dispozitiv de îmbunătățire a imaginilor –
un super computer cu puterea a 100 de computere
desktop – cu un senzor încorporat care monitorizează
ecranul asemenea unui ochi uman și face ajustări în timp
real pentru a se asigura că sistemul oferă mereu cea mai
bună calitate a imaginilor.
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O experiență cu adevărat
personalizată

Știai că fiecare sistem de proiecție și fiecare ecran IMAX®
sunt personalizate pentru ca fiecare cinematograf să
ofere o experiență optimă? De fapt, inginerii IMAX
petrec mai mult de un an pentru a personaliza designul
și a dezvolta fiecare lentilă a proiectorului.

Imagini care-ți taie răsuflarea

Într-un cinematograf IMAX, este ca și cum ai vedea
un alt film. Filmul nu este doar mărit proporțional
cu ecranul IMAX, ci este transformat complet. IMAX
colaborează îndeaproape cu producătorii de film
pentru a procesa și îmbunătăți sute de detalii din
fiecare cadru. Acest proces se numește IMAX DMR®
și este doar unul dintre motivele pentru care IMAX
este capabil să ofere imagini clare ca lacrima,
reale, cu 40% mai mult contrast și 60% mai multă
luminozitate decât oricare alt sistem.

Cea mai realistă experiență 3D

IMAX revoluționează experiența 3D de peste două decenii. IMAX® 3D oferă imagini 3D care nu pot fi surclasate în ceea ce privește strălucirea
și claritatea, prin folosirea a două proiectoare care trimit imagini separate (pentru ochiul stâng și pentru ochiul drept) spre un ecran acoperit
cu vopsea argintie specială, cu reflectivitate crescută. Ochelarii IMAX 3D separă imaginile, astfel că ochiul stâng și cel drept văd imagini
diferite. Creierul tău combină apoi imaginile pentru a-ți oferi cea mai realistă experiență 3D cu putință.

Cea mai bună prezentare, de fiecare dată

Tehnicienii IMAX sunt obsedați de calitate. Centrul de operațiuni al rețelei IMAX lucrează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile
pe an, monitorizând fiecare cinematograf IMAX de pe întreg globul, pentru a se asigura că fiecare sistem funcționează întotdeauna optim.
Prin colectarea și analizarea în timp real a sutelor de puncte de date, putem detecta și corecta potențiale probleme înainte să se petreacă.
Datorită acestui angajament pentru asigurarea calității, când vezi un film în IMAX, beneficiezi de cea mai bună prezentare – de fiecare dată.
IMAX® și IMAX Is Believing® sunt mărci comerciale înregistrate ale IMAX Corporation. IMAX® 3D este o marcă comercială a IMAX Corporation.

